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Kunnanhallitus § 64 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 

 

4/00.02.01/2021 

 

KHALL § 64  

Ohessa on luettelo kunnanhallituksen päätösvallan siirto-oikeuden perus-

teella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi kunnan 

tietoverkkoon päätöksen allekirjoituspäivänä. 

Ilmoitusasiat on nähtävillä kokoushuoneessa. 

 

Tiedoksi: 

 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 16.3.2021 Inarin kunnan vanhus-

neuvostoon esitykseen ikäihmisten viriketoiminnan järjestämiseksi Ete-

lä-Inarin alueen kylissä. 

 Kansallisen veteraanipäivän 2021 vietto.  

 

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. 

 

 Käsittely: 

Avohoidon johtaja Mirja Laiti oli paikalla asiantuntijana etäyhteydellä  

tämä pykälän aikana klo 16.06 - 16.30 ja tekninen johtaja Arto Leppälä 

pykälän 82 aikana klo 16.30 - 16.48. Kokous keskeytettiin kuulemisten 

ajaksi.  

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on hallintosäännön 34 §:n perusteella 

25.3.2021 ilmoittanut ottavansa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 

16.3.2021 § 13 (Vanhusneuvoston esitys ikäihmisten viriketoiminnan jär-

jestämiseen Etelä-Inarin alueen kylissä) kunnanhallituksen käsiteltäväksi 

kuntalain 92 §:n mukaisesti (otto-oikeuden käyttäminen). Asiasta on ilmoi-

tettu sosiaali- ja terveysjohtajalle. 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen muilta 

osin, mutta päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta sosiaali- ja terveyslau-

takunnan päätökseen 16.3.2021 § 13 Vanhusneuvoston esitys ikäihmisten 

viriketoiminnan järjestämiseen Etelä-Inarin alueen kylissä. 

 

Kunnanhallitus päätti pysyttää sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 

16.3.2021 § 13, mutta edellyttää johtoryhmän selvittävän mahdollisuudet 

tehdä yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa ikäihmisten kerho- ja vi-

riketoiminnan järjestämiseksi Nellimissä.  

 

Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu, johtoryhmä  

Lisätietoja:    kunnanjohtaja Toni K. Laine,  

    puh. 040 594 3253,  

    hallintojohtaja Mari Palolahti,  
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    puh. 040 522 1214  

__________ 
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Kunnanhallitus § 65 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Valtuuston kokouksen 25.2.2021 päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano 

 

2/00.02.00/2021 

 

KHALL § 65 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 § 66 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Vuoden 2020 tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 

 

492/02.06.01.05/2020 

 

KHALL § 66 Talouspäällikkö 

 

 Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä sovelletaan 

kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten sovelta-

misesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KuntaL 112 §). 

Myös konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kir-

janpitolakia (KuntaL 114 §). 

 

 Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätöksen tulee 

antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, 

rahoituksesta sekä toiminnasta. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, ra-

hoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertai-

lu ja toimintakertomus. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan maa-

liskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 

Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä, 

minkä jälkeen kunnanhallituksen on saatettava se valtuuston käsiteltäväksi. 

Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. (KuntaL 

113 §.) 

 

 Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee lisäksi 

laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös, joka laaditaan 

konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yh-

distelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään myös konsernin rahoitus-

laskelma. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistetään jäsenkunnan konsernitilin-

päätökseen. (KuntaL 114 §.) 

 

 Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä ja 

tuloksellisuutta, taloudellista tilannetta sekä merkittävämpiä riskejä ja epä-

varmuustekijöitä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksessa on 

selvitettävä valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnan ja talouden 

tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuk-

sessa on annettava ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 

sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja niiden 

perusteella tehdyistä keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen on toi-

mintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. (KuntaL 

115 §.) 

 

 Kunnan tytäryhtiöiden ja kuntayhtymän on annettava kunnanhallitukselle 

kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tulok-

sen laskemiseen tarvittavat tiedot. (KuntaL 116 §.) 

 

 Kunnallisen liikelaitoksen taloudesta on säädetty kuntalain 120 §:ssä. Sen 

1 mom. 4. ja 5. kohtien mukaan kunnan liikelaitokselle laaditaan erillistilin-

päätös, jonka allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. 

Erillistilinpäätökset laaditaan myös taseyksiköistä. 
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 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettäväksi, 

ovatko talousarvion tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tulok-

sellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (KuntaL 121 §). Lisäksi tilintar-

kastajien on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti (KuntaL 123 §). 

 

 Vuoden 2020 Inarin kunnan tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen tili-

kauden tulos on 3 441 203,72 euroa. Tilikausi on 3 375 475,20 euroa ylijää-

mäinen. 

 

 Toimintakertomukseen sisältyy Kuntalain 113 §:ssä mainittujen  tietojen li-

säksi arvio tulevasta kehityksestä, selonteko ja keskeiset johtopäätökset si-

säisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kuntakonsernissa ja esi-

tys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 

 Esitys vuoden 2020 tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi sekä yhteen-

veto vuoden 2020 tilinpäätöksestä ovat ohessa. 

 

 Kunnanjohtajalle annettaneen oikeus tehdä tilinpäätökseen teksti- ja teknis-

luonteisia pieniä korjauksia ja muutoksia, joilla ei ole vaikutusta tulokseen 

tai sen käsittelyyn. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää 

1. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen 

2. esittää tilikauden tuloksen 3 441 203,72 euron käsittelyn tilinpäätös- ja 

toimintakertomusasiakirjan sivulla 144 esitetyn mukaisesti 

3. antaa tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen ja allekirjoituksineen 

tilintarkastajan tarkastettavaksi 

4. hyväksyä oheisen tilinpäätös- ja toimintakertomuksen toimitettavaksi 

tarkastuslautakunnalle, joka esittänee sen edelleen valtuustolle hyväk-

syttäväksi 

5. antaa kunnanjohtajalle oikeuden tehdä allekirjoituksen jälkeen tilinpää-

tös- ja toimintakertomukseen pieniä teksti- ja teknisluonteisia korjauksia 

ja muutoksia. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja 

allekirjoitti tilinpäätöksen.  

  

  Toimeksi:   tilintarkastaja, kunnanjohtaja 

  Tiedoksi:   talouspäällikkö 

  Lisätietoja:   talouspäällikkö Pirjo Kyrö  

      puh. 040 517 5042   

 __________ 
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Yhteistyötoimikunta § 2 24.02.2021 

Kunnanhallitus § 67 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kunnan henkilöstöohjeen tarkentaminen 

 

375/00.01.01.01/2018 

 

YTTMK § 2 Hallintojohtaja 

 

 Inarin kunnan henkilöstöohje on tullut voimaan 1.1.2019 ja siihen on 

tarpeen tehdä muutamia tarkennuksia. 

 

 Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksesta on poistettu liite 15 

(määräaikainen lomarahan vaihtamista vapaaksi koskeva sopimusmääräys, 

jonka soveltaminen edellytti paikallisen virka- ja työehtosopimuksen 

tekemistä).  Samalla sopimukseen lisättiin uusi sopimuskohta (IV luku 19 

§) lomarahan vapaaksi vaihtamisesta. Sopimuskohdan mukaan lomaraha tai 

osa siitä voidaan työntekijän/viranhaltijan suostumuksin antaa myös 

vapaana. Työnantajan on selvitettävä työntekijöille/viranhaltijoille tai 

heidän edustajilleen lomarahan vaihtamista koskevat yleiset periaatteet. 

Yleiset periaatteet on lisätty oheiseen henkilöstöohjeeseen. 

 

 Henkilöstöohjeeseen on kirjattu tavoitteeksi, että tehtäväkohtaiset palkat 

ovat +/- 5 % valtakunnallisista tehtäväkohtaisista palkoista. 

Henkilöstöohjeeseen esitetään lisättäväksi, että syrjäseutulisää saavan 

työntekijän/viranhaltijan irtisanouduttua eläköitymisen tai muun syyn takia, 

vapautuvan syrjäseutulisän suuruinen määräraha jaetaan kyseisen toimialan 

alaisen henkilöstön tehtäväkohtaisiin palkkoihin tai henkilökohtaisiin lisiin 

toimialajohtajan päättämällä tavalla. Määrärahan jakamisessa on 

huomioitava mahdollinen korotuksen heijastusvaikutus automaattisiin 

lisiin. Tämä on yksi keino korjata palkkausepäkohtia sekä varmistaa virka- 

ja työehtosopimusten mukaisten henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärän 

täyttyminen. 

 

 Lisäksi ohjeeseen on tehty pieniä tarkennuksia. Oheiseen 

henkilöstöohjeeseen esitettävät muutokset on merkitty keltaisella. 

 

 Hallintojohtajan ehdotus: 
 Yhteistyötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi 

esitetyt muutokset Inarin kunnan henkilöstöohjeeseen. 

 

  Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

 Yhteistyötoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi 

esitetyt muutokset Inarin kunnan henkilöstöohjeeseen. 

 

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 _________ 

 

KHALL § 67 Hallintojohtaja 
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 Yhteistyötoimikunnan käsittelyn jälkeen ohjeeseen on lisätty lomarahan 

vaihtamisesta vapaaksi kohtaan tieto, että kyseistä KVTES:n kohtaa ei so-

velleta OVTES:n soveltamisalaan kuuluvaan opetushenkilöstöön. Lisäksi 

ohjeeseen on tarkennettu, että vakinaisissa työsuhteissa koeaika voi olla 

neljä - kuusi kuukautta. Aiemmin ohjeena on ollut, että koeaika työsuhteis-

sa voi olla neljä kuukautta. Em. muutokset on merkitty sinisellä ja muut 

muutokset keltaisella. 

 

 Ohessa esitys Inarin kunnan henkilöstöohjeiksi sisältäen kuntakonsernin 

henkilöstöperiaatteet ja -ohjeet. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen Inarin kunnan henkilöstöohjeen 

noudatettavaksi 1.4.2021 lukien.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:  toimialajohtajat, esimiehet, liikelaitokset,  

   kuntakonsernin yhteisöt 

 Tiedoksi:  ammattijärjestöt, henkilöstö (kunnan  

   www-sivut/henkilöstö)  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 68 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Esitys toimialajohtajien palkkojen korottamiseksi 

 

160/01.02.01.00/2021 

 

KHALL § 68 Kunnanjohtaja 

 

Toimialajohtajat Mari Palolahti, Jaakko Seppänen, Ilkka Korhonen ja Arto 

Leppälä esittävät kirjelmässään 10.2.2021 kokonaispalkkansa nostoa 6100 

euroon 1.4.2021 alkaen. Lisäksi he esittävät, että palkkojen mahdolliseen 

korottamiseen ei käytettäisi virka- ja työehtosopimusten mukaista paikallis-

ta järjestelyerää tai kunnan harkinnanvaraista järjestelyerää. 

 

Palkankorotusesitystä perustellaan mm. sillä, että vertailussa naapurikuntiin 

ja valtakunnan keskiarvoon Inarin kunnan toimialajohdon palkkaus on jää-

nyt matalammalle tasolle, eikä palkkoja ole tarkistettu useampaan vuoteen 

muutoin kuin yleiskorotuksin. Inarin kunnan henkilöstöohjeen mukaan 

palkkausjärjestelmän tavoitteena on yleisesti edistää toiminnan tulokselli-

suutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja varmistaa kunta-alan 

palkkojen kilpailukyky. Tehtäväkohtaisten palkkojen osalta pyritään saavut-

tamaan +/-5 % taso valtakunnan keskiarvopalkkoihin.  

 

Toimialajohtajat ovat Inarissa kokonaispalkkauksessa, eikä heidän palk-

kauksessaan huomioida mm. kokemuslisiä. Lisäksi ei huomioida työaikaa 

tai ylitöitä. 

 

Kuntatyönantajien tilaston mukaan vuonna 2019 kuntien johtoryhmien toi-

menkuvia vastaavat keskipalkat olivat kokonaisansioltaan 5942,69 euroa 

kuukaudessa. 

 

Toimialajohtajien kokonaispalkat ovat tällä hetkellä 5632,84 euroa. 

 

Toimialajohdon tehtävänkuva on kiistatta kuormittava ja vaatii merkittävää 

joustavuutta, mikä on korostunut erityisesti koronapoikkeusaikana. Palk-

kauksen kehittyminen on luonnollisesti myös motivaatiotekijä ja arvostuk-

sen osoitus viranhaltijan tekemälle työlle ja sitoutumiselle. Palkkauksen pi-

täminen kilpailukykyisenä ja palkkojen ajoittainen tasokorjaaminen myös 

toimialajohtajien osalta on siten perusteltua.  

 

Toimialajohtajien kirjelmä on ohessa. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää korottaa toimialajohtajien kokonaispalkkoja 

6000 euroon kuukaudessa 1.4.2021 alkaen, sisältäen 1.4.2021 lukien voi-

maan astuvan yleiskorotuksen.  

 

Käsittely: 

Hallintojohtaja Mari Palolahti poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsit-

telyn ja päätöksenteon ajaksi.  

 

Pöytäkirjan pitäjän toimi tämän asian ajan kunnanjohtaja Toni K. Laine. 
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Kunnanhallitus § 68 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että toimialajohtajien kokonaispalkko-

ja ei tässä vaiheessa koroteta. 

 

  Tiedoksi:   toimialajohtajat 

  Lisätietoja:   kunnanjohtaja Toni K. Laine,  

      puh. 040 594 3253 

  __________ 
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Neuvottelu § 1 15.03.2021 

Kunnanhallitus § 69 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Paikallinen järjestelyerä ja kunnan harkinnanvarainen järjestelyerä 1.4.2021 

 

44/01.02.01.01/2021 

 

PSNEUV § 1 KT -yhteyshenkilö 

 

 KVTES:ssa (0,8 %), LS:ssa (0,3 % + 0,5 %), TS:ssa (0,8 %) ja OVTES:ssa 

(0,8 %) on sovittu 1.4.2021 maksuun tulevasta paikallisesta järjestelyerästä. 

Lisäksi Inarin kunnassa on varattu määräraha kunnan harkinnanvaraiseen 

järjestelyerään 76 000 euroa, joka on noin 0,48 % palkkasummasta. 

 

 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2020-2021 

allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 4 momentin mukaan työnantajan edustajat ja 

pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän 

käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen 

vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen 

kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Jollei asiasta päästä 

yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä 

tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai 

vastaaviin korotuksiin. 

 

 Kunta on 8.2.2021 lähettänyt kutsun 15.3.2021 pidettävään neuvotteluun. 

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat 

paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen, paikallisten 

palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen sekä tuloksellisuutta edistävien 

toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyn tukeminen. Samalla 

huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden 

palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa 

heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. Inarin kunnan 

henkilöstöohjeessa tavoitteeksi on asetettu, että tehtäväkohtaiset palkat ovat 

+/- 5 % valtakunnallisista tehtäväkohtaisista palkoista. Järjestöillä on ollut 

mahdollisuus tehdä esityksiä järjestelyerien yleisistä maksamisperusteista 

26.2.2021 mennessä. 

 

 Kunnan harkinnanvaraisella järjestelyerällä pystytään joiltain osain 

korjaamaan palkkausepäkohtia kohti henkilöstöohjeeseen kirjattua 

tavoitetta. Se kohdennetaan ensisijaisesti esimiesten ja korkeakoulutettujen 

palkkauksen epäkohtien korjaamiseen, jolloin kunnallisten virka- ja 

työehtosopimusten mukainen järjestelyerä voidaan kohdentaa ensisijaisesti 

muiden palkkaukseen. 

 

 Järjestelyerän jakamisen pohjana olevat palkkataulukot on tallennettu 

omaan kansioon Y-asemalle, jonne on annettu katseluoikeudet paikallisille 

neuvottelijoille. Taulukko muodostaa henkilörekisterin, joka ei ole julkinen. 

 

 Tavoitteena on, että järjestelyerät viedään hyväksyttäväksi 

kunnanhallituksen 29.3.2021 kokoukseen. Ohessa ovat toimialajohtajien 

esitykset ja perustelut paikallisen järjestelyerän ja kunnan 

harkinnanvaraisen järjestelyerän jakamiseen. OVTES:n osalta esitystä 
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Neuvottelu § 1 15.03.2021 

Kunnanhallitus § 69 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

tullaan tarkentamaan. Lääkärisopimuksen osalta esitystä ei ole vielä tehty, 

koska KT Kuntatyönantajat ja JUKO ry ovat laatineet yleiskirjeen 

keskitetystä erästä vasta 8.3.2021. Lääkärisopimuksen osalta neuvotellaan 

erikseen. 

 

 Esityksiä tehtäessä on huomioitu korotusten heijastusvaikutukset 

automaattisiin lisiin sekä henkilökohtaisten lisien vähimmäisvaatimuksen 

toteutuminen.  

 

 Neuvottelu: 
 Toimialajohtajat esittelivät järjestelyerien jakamisesityksen perustelut ja 

niistä keskusteltiin. Toimialajohtajat tarkistavat neuvottelussa esille tulleet 

asiat ja voivat tehdä pieniä tarkennuksia tarpeen mukaan ennen 

kunnanhallituksen käsittelyä. Todettiin, että lääkärisopimuksen osalta 

neuvottelut käydään erikseen ja teknisen sopimuksen mukainen 

kehittämistyöryhmä kutsutaan erikseen koolle.  

 

 Päätös: 
 Todettiin, että neuvottelijat ovat yksimielisiä paikallisen järjestelyerän ja 

kunnan harkinnanvaraisen järjestelyerän jakamisesta ja esitetään 

kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 _________ 

 

KHALL § 69 Hallintojohtaja 

 

 Työnantajan ja järjestöjen edustajat ovat neuvotelleet paikallisen järjestely-

erän ja kunnan harkinnanvaraisen järjestelyerän jakamisen periaatteista ja 

jakamisesta. Neuvottelijat ovat yksimielisiä esityksestä. Toimialajohtajat 

ovat tehneet pieniä tarkennuksia jakamiseen neuvottelun jälkeen, kuten 

neuvottelussa sovittiin. Neuvottelussa todettiin, että lääkärisopimuksen 

osalta neuvottelut käydään erikseen ja tuodaan kunnanhallituksen 

hyväksyttäväksi myöhemmin.  

 

 Ohessa taulukkoesitys järjestelyerien jakamisesta, toimialajohtajien perus-

telut ja järjestöjen esitykset. Taulukko muodostaa henkilörekisterin, joka ei 

ole julkinen. Myöskään järjestöjen esitykset eivät ole julkisia. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus hyväksyy virka- ja työehtosopimusten mukaisen paikallisen 

järjestelyerän ja kunnan harkinnanvaraisen järjestelyerän jakamisen 

KVTES:n, OVTES:n ja TS:n osalta 1.4.2021 lukien neuvottelun ja oheisen 

taulukon mukaisesti. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely: 
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Neuvottelu § 1 15.03.2021 

Kunnanhallitus § 69 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Janne Hannola poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätök-

senteon ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   Sarastia Oy / palkat 

  Tiedoksi:   osastot tiedotettavaksi edelleen henkilöstölle,  

  ammattijärjestöt 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 70 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kunniamerkkiehdotukset vuonna 2021 

 

138/01.02.03.00/2021 

 

KHALL § 70 Hallintojohtaja 

 

 Lapin aluehallintovirasto on toimittanut kuntaan 15.3.2021 oheisen kirjaan 

eri hallinnonalojen kunniamerkkiesityksistä vuonna 2021. Esitykset on teh-

tävä 30.4.2021 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. 

  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 176 05.06.2017 

Valtuusto § 36 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 71 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Keskusvaalilautakunnan asettaminen valtuuston toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 / muutokset 

valtuustokauden aikana 

 

261/00.00.01.00/2017 

 

KHALL § 176 Hallintojohtaja 

 

 Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan keskus-

vaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäse-

niä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina. Vara-

jäsenet on asetettava siihen järjestykseen jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

 

 Jäsenet, joista valtuuston on valittava yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapu-

heenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan 

vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan 

edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryh-

miä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimitukses-

sa (KuntaL 20 §). 

 

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

vosta annetun lain (609/1986) säännökset. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee 

1. keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä valtuuston toi-

mikaudeksi  

2. yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

 Varajäsenet tulevat jäsenten sijaan luettelon mukaisessa järjestyksessä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Toimitetaan valtuustolle nimilista aikaisemman lautakunnan jäsenistä.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Pentti Tarvainen,  

      puh. 0400 317 552  

  __________ 

 

VALT § 36 Ohessa keskusvaalilautakunnan kokoonpano toimikauden 2013 - 31.5.2017 

lopussa. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
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Kunnanhallitus § 176 05.06.2017 

Valtuusto § 36 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 71 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee 

1. keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi varajäsentä valtuuston toi-

mikaudeksi  

2. yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

 Varajäsenet tulevat jäsenten sijaan luettelon mukaisessa järjestyksessä. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto valitsi yksimielisesti  

1. keskusvaalilautakuntaan seuraavat henkilöt: 

 

jäsen 

Pekka Välitalo 

Heli Aikio 

Kalervo Maununen 

Eija Jääskeläinen 

Maijukka Pyykkö 

  

Varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt, jotka tulevat jäsenten sijaan 

seuraavassa järjestyksessä:  

 

1. Tapio Ulvinen 

2. Veikko Tarvainen 

3. Kaisa Tanhua 

4. Riitta Näkkäläjärvi 

5. Eila Kallioinen 

 

1. puheenjohtajaksi Pekka Välitalon ja varapuheenjohtajaksi Heli Aikion. 

 

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh. 0400 317 552  

 __________  

 

 

 

KHALL § 71 Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 

 Pekka Välitalo on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja 

sen puheenjohtajuudesta, koska hän on kuntavaaleissa esteellinen 

toimimaan keskusvaalilautakunnassa. Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja 

varajäsenten esteellisyys määräytyy hallintolain 28 § 1 momentin 

esteellisyysperusteiden mukaan. 

 

 Keskusvaalilautakunnan varajäsenet Eila Kallioinen ja Riitta Näkkäläjärvi 

ovat pyytäneet eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä, koska he 

ovat ehdokkaina kuntavaaleissa ja näin ollen eivät voi osallistua keskusvaa-

lilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa vaalilain (714/1998) 13 

§:n mukaan.  
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Kunnanhallitus § 176 05.06.2017 

Valtuusto § 36 15.06.2017 

Kunnanhallitus § 71 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  Vaalilain 13 §:n mukaan keskusvaalilautakunnassa on oltava viisi jäsentä 

sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään vii-

si. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten 

sijaan. Koronatilanteesta johtuen keskusvaalilautakuntaan olisi hyvä nimetä 

uusia varajäseniä vähintään 3 henkilöä, jolloin varajäseniä olisi yhteensä 6. 

 

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

vosta annetun lain (609/1986) säännökset. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 

1. myönnettäväksi Pekka Välitalolle ero keskusvaalilautakunnan jäsenyy-

destä ja puheenjohtajuudesta 

2. valittavaksi keskusvaalilautakuntaan jäsen hänen tilalleen 

3. valittavaksi keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 

4. myönnettäväksi Eila Kallioiselle ja Riitta Näkkäläjärvelle ero keskus-

vaalilautakunnan varajäsenyydestä 

5. valittavaksi keskusvaalilautakunnan 4.-6. varajäsenet. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Käsittely: 

 Mari Palolahti poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja pää-

töksenteon ajaksi.  

 

 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 § 8 18.01.2021 

Kunnanhallitus § 72 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten 

 

411/00.00.00.00/2020 

 

KHALL § 8 Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 

 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Vaalilain 9 §:n mukaan jo-

kaisella äänestysalueella tulee olla kunnanhallituksen päätöksellä määrätty 

äänestyspaikka. Kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on mer-

kittävä Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin 

viimeistään perjantaina 29.1.2021.  

  

 Inarin kunnassa äänestysalueita on valtuuston päätöksellä kuusi. Vuoden 

2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa äänestyspaikkoina 

toimivat kunnanhallituksen päättämät paikat: Ivalon äänestysalueella 

kunnantalo, Törmäsen äänestysalueella Törmäsen kyläyhdistyksen hallin-

noima Törmäsen Keidas, Nellimin äänestysalueella Nellimin Erähotelli, 

Inarin kirkonkylän äänestysalueella Inarin koulu, Kaamasen äänestysalueel-

la Kaamasen Kievari ja Sevettijärvellä Sevettijärven koulu.  

  

 Vakiintuneisiin äänestyspaikkoihin ei ole suositeltavaa tehdä muutoksia il-

man perusteita. Inarin kk:n äänestysalueen vaalilautakunta on edellisten 

vaalien aikaan esittänyt Inarin kirkonkylän äänestysalueen siirtämistä Inarin 

saamelaiskirjaston tiloihin Inarin koulun sisäilmaongelmien vuoksi, 

erityisesti vaalilautakunnan työskentelyn mahdollistamiseksi terveissä 

tiloissa. Edellä  mainittu muutos äänestyspaikkaan ei aiheuta äänestäjille 

kohtuutonta haittaa, koska etäisyys ja kulkuyhteys uuteen äänestyspaikkaan 

säilyy edelleen hyvänä. Inarin saamelaiskirjasto toimii myös Inarin kk:n en-

nakkoäänestyspaikkana.  

  

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää vaalipäivän äänestyspaikat seuraavasti: 

  

 001 Ivalon äänestysalue 

 Kunnantalo 

 Piiskuntie 2 

 Ivalo 

  

 003 Törmäsen äänestysalue 

 Törmäsen Keidas 

 Rovaniementie  671 b 

 Törmänen 

  

 005 Nellimin äänestysalue 

 Nellimin Erähotelli 

 Nellimintie 4230 

 Nellim 

  

 007 Inarin kk:n äänestysalue 
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Kunnanhallitus § 8 18.01.2021 

Kunnanhallitus § 72 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Inarin saamelaiskirjasto/ Sajos 

 Menesjärventie 2 A  

 Inari 

  

 008 Kaamasen äänestysalue 

 Kaamasen Kievari, rivitalo 

 Kaamasentie 2855 

 Kaamanen 

  

 011 Sevettijärven äänestysalue 

 Sevettijärven koulu 

 Sevettijärventie 9076 

 Sevettijärvi 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   keskusvaalilautakunnan sihteeri 

  Lisätietoja:   keskusvaalilautakunnan sihteeri Anne-Marie 

   Kalla, puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

KHALL § 72 Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 

 Suomen hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle esityksen laiksi, jolla 

vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13. kesäkuu-

ta (HE 33/2021 vp). Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa pidennettäisiin kah-

teen viikkoon (26.5.–8.6.), joiden aikana voitaisiin toimittaa myös kotiää-

nestyksiä. Laitosäänestys voitaisiin toimittaa vähintään yhtenä ja enintään 

neljänä päivänä kyseisen ajanjakson aikana. 

 

 Vaalilain 9 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella tulee olla kunnanhalli-

tuksen päätöksellä määrätty äänestyspaikka. Kuntavaalien vaalipäivän ää-

nestyspaikkojen tiedot on vaalien siirtyessä merkittävä Digi- ja väestötieto-

viraston ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viimeistään 8.4.2021 

klo 12.00. 

 

 Kunnanhallituksen aiemmin päättämät vaalipäivän äänestyspaikat soveltu-

vat myös uuden ajankohdan äänestyspaikoiksi sillä muutoksella, että Kaa-

masen äänestyspaikaksi on tiedusteltu vaalilautakunnan jäsenten turvavä-

lien takaamiseksi rivitaloasuntoa suurempaa tilaa ja jätetään äänestyspaikan 

tiedoista pois tarkennus "rivitaloasunto". 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää vaalipäivän äänestyspaikat seuraavasti: 
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 001 Ivalon äänestysalue 

 Kunnantalo 

 Piiskuntie 2 

 Ivalo 

  

 003 Törmäsen äänestysalue 

 Törmäsen Keidas 

 Rovaniementie  671 b 

 Törmänen 

  

 005 Nellimin äänestysalue 

 Nellimin Erähotelli 

 Nellimintie 4230 

 Nellim 

  

 007 Inarin kk:n äänestysalue 

 Inarin saamelaiskirjasto/ Sajos 

 Menesjärventie 2 A  

 Inari 

  

 008 Kaamasen äänestysalue 

 Kaamasen Kievari 

 Kaamasentie 2855 

 Kaamanen 

  

 011 Sevettijärven äänestysalue 

 Sevettijärven koulu 

 Sevettijärventie 9076 

 Sevettijärvi 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

  

  Toimeksi:   keskusvaalilautakunnan sihteeri  

  Lisätietoja:   keskusvaalilautakunnan sihteeri 

      Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697 

  __________ 
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Kunnanhallitus § 7 18.01.2021 

Kunnanhallitus § 73 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Inarin kunnan ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2021 

 

411/00.00.00.00/2020 

 

KHALL § 7 Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 

 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajan-

jakso kotimaassa on keskiviikosta tiistaihin 7.-13.4.2021.  

 

 Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakko-

äänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Kuntavaalien en-

nakkoäänestyspaikkojen tiedot on merkittävä Digi- ja väestötietoviraston 

ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viimeistään perjantaina 29.1.2021.  

 

 Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten en-

nakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa sekä aukiolo-

päivistä ja päivittäisistä aukioloajoista. Ennakkoäänestyspaikat ovat Inarin 

kunnassa vakiintuneet Ivaloon ja Inarin kirkonkylälle, lisäksi kirjastoauto 

on kiertänyt äänestysautona muissa kylissä neljänä arkipäivänä.  

 

Kuntavaaleissa 2021 ennakkoäänestyspaikka Ivalossa on valmistauduttu 

siirtämään kunnantalolta Ivalon pääkirjastoon, sillä kunnantalolla vaalihuo-

neistona aiemmin toiminut tila on muutettu työtiloiksi ja muut esteettömät 

vaalitiloiksi soveltuvat tilat (kokoushuoneet 111 ja 112)  olisivat poissa ko-

kouskäytöstä koko ennakkoäänestysviikon ja sitä edeltävän vaalihuoneiston 

rakentamisajan. Myös Inarin kirkonkylällä ennakkoäänestyspaikka on kir-

jastossa.  

 

 Äänestysauton aikataulua on muutettu niin, että se kiertää ensimmäisinä 

päivinä sivukylät ja toimii kahtena viimeisenä päivänä ennakkoäänestys-

paikkana Saariselällä. Saariselän osalta aikatauluun on lisätty toinen äänes-

tyspäivä, sillä kevätaikana aiemmissa vaaleissa Saariselällä on ollut run-

saasti ulkopaikkakuntalaisia äänestäjiä ja erityisesti koronatilanteen vuoksi 

on etukäteen ennakoitava ruuhkien estäminen äänestyspaikoilla. Ennakko-

äänestyspaikat ja ajat ovat muutoin pääsääntöisesti samat kuin vuoden 2019 

eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikoista ja kiertävästä  

 äänestysautosta, joka on Inarin kunnan kirjastoauto seuraavasti: 

  

 Ennakkoäänestyspaikat ja aikataulu: 
 

 Nimi:  Inarin kunnan pääkirjasto, Ivalo 

 Käyntipaikka: Piiskuntie 4 

 Postitoimipaikka: IVALO 

  

 Aukiolot: ke - pe 7.-9.4.2021  klo 9 - 18 

  la - su 10.-11.4.2021 klo 10 - 16 
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  ma - ti 12.-13.4.2021 klo 9 - 18 

  

 Nimi:  Inarin saamelaiskirjasto / Sajos  

 Käyntipaikka: Menesjärventie 2 A 

 Postitoimipaikka: INARI 

   

 Aukiolot: ke - to 7.-8.4. 2021  klo 10 - 17 

  pe 9.4.2021  klo 10 - 16 

  ma - ti 12.-13.4.2021 klo 12 - 19 

  

 Kiertävän äänestysauton (kirjastoauto) pysäkit ja aikataulu: 
 

 Keskiviikko 7.4.2021  Lisma, Menesjärvi,  Lemmenjoki, Kaamanen 
  

 Äänestysauton pysäkki 

  

 Lisma   klo   9.00 - 10.00 

 Lemmenjoki   klo 11.00 - 13.00 

 Menesjärvi, Korpikartano klo 13.30 - 15.00 

 Kaamanen   klo 16. 00- 20.00 

  

 Torstai 8.4.2021 Näätämö, Sevettijärvi, Partakko 
  

 Äänestysauton pysäkki 

  

Näätämön kauppa klo 10.00 - 13.00 

 Sevetin koulu klo 13.30 - 15.00 

 Supru  klo 15.30 - 16.00 

 Partakko, Jounila klo 16.30 - 17.30 

  

 Perjantai 9.4.2021 Riutula-Angeli 
  

 Äänestysauton pysäkki 

  

Keisilahti  klo 10.00 - 11.30 

 Seittimukka  klo 11.45 - 13.00 

 Terstontien tienhaara klo 13.15 - 14.30 

 Angeli  klo 16.00 - 19.00 

 

 Maanantai 12.4.2021  Nellim ja Saariselkä 
 

 Äänestysauton pysäkki 

  

 Erähotellin piha-alue  klo 10.00 - 12.00 

 Siulan piha-alue klo 14.00 - 20.00 

 

 Tiistai 13.4.2021 Saariselkä 
  

 Äänestysauton pysäkki 
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 Siulan piha-alue klo 10.00-18.00        

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   keskusvaalilautakunnan sihteeri 

  Lisätietoja:   keskusvaalilautakunnan sihteeri Anne-Marie  

  Kalla, puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

KHALL § 73 Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 

 Suomen hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle esityksen laiksi, jolla 

vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina 13. kesäkuu-

ta (HE 33/2021 vp). Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa pidennettäisiin kah-

teen viikkoon (26.5. - 8.6.), joiden aikana voitaisiin toimittaa myös kotiää-

nestyksiä. Laitosäänestys voitaisiin toimittaa vähintään yhtenä ja enintään 

neljänä päivänä kyseisen ajanjakson aikana. 

 

 Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakko-

äänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Kuntavaalien en-

nakkoäänestyspaikkojen tiedot on vaalien siirtyessä merkittävä Digi- ja 

väestötietoviraston ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viimeistään 

8.4.2021 klo 12.00. 

 

 Kuntien on huomioitava koronatilanne vaalijärjestelyissä ja huolehdittava 

mm. siitä, että äänestyspaikkoja on riittävästi, niiden aukioloajat ovat laajat 

ja äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin äänes-

täjien kuin vaalivirkailijoidenkin osalta. Kunta voi harkita myös yleisen en-

nakkoäänestyspaikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan sijoit-

tamista ulkotilaan (esimerkiksi telttaan äänestyspaikan pihalle). Inarin kun-

nassa on varauduttu järjestämään ennakkoäänestys ulkotilassa Ivalon ja Ina-

rin kirkonkylän ennakkoäänestyspaikoissa mikäli koronatilanteen oleellinen 

heikentyminen kunnan alueella tätä edellyttää.   

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikoista ja kiertävästä äänestysau-

tosta, joka on Inarin kunnan kirjastoauto seuraavasti: 

  

 Ennakkoäänestyspaikat ja aikataulu: 
 

 Nimi:  Inarin kunnan pääkirjasto, Ivalo 

 Käyntipaikka: Piiskuntie 4 

 Postitoimipaikka: Ivalo 



Inarin kunta Pöytäkirja 5/2021 26 

 

Kunnanhallitus § 7 18.01.2021 

Kunnanhallitus § 73 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  

 Aukiolot: ke - pe 26.-28.5.2021 klo 9 - 18 

  la - su 29.-30.5.2021 klo 10 - 16 

  ma - ti 31.5.-1.6.2021 klo 9 - 18 

 

  ke - pe 2.- 4.6.2021   klo 9 - 18 

  la - su 5.-6.6.2021  klo 10 - 16 

  ma - ti 7.-8.6.2021  klo 9 - 18 

  

  

 Nimi:  Inarin saamelaiskirjasto / Sajos  

 Käyntipaikka: Menesjärventie 2 A 

 Postitoimipaikka: Inari 

   

 Aukiolot: ke - to 26.-27.5.2021 klo 10 - 17 

  pe 28.5.2021  klo 10 - 16 

  ma - ti 31.5.-1.6.2021 klo 12 - 19 

 

  ke - to 2.-3.6.2021  klo 10 - 17 

  pe 4.6.2021  klo 10 - 16 

  ma - ti 7.-8.6.2021  klo 12 - 19 

  

 Kiertävän äänestysauton (kirjastoauto) pysäkit ja aikataulu: 

 

 Maanantai 31.5.2021  Lisma, Menesjärvi,  Lemmenjoki, Kaamanen 
  

 Äänestysauton pysäkki 

  

 Lisma   klo   9.00 - 10.00 

 Lemmenjoki  klo 11.00 - 13.00 

 Menesjärvi, Korpikartano klo 13.30 - 15.00 

 Kaamanen   klo 16. 00- 20.00 

  

 Tiistai 1.6.2021 Näätämö, Sevettijärvi, Partakko 
  

 Äänestysauton pysäkki 

  

 Näätämön kauppa klo 10.00 - 13.00 

 Sevetin koulu klo 13.30 - 15.00 

 Supru  klo 15.30 - 16.00 

 Partakko, Jounila klo 16.30 - 17.30 

  

 Keskiviikko 2.6.2021 Riutula-Angeli 
  

 Äänestysauton pysäkki 

  

 Keisilahti  klo 10.00 - 11.30 

 Seittimukka  klo 11.45 - 13.00 

 Terstontien tienhaara klo 13.15 - 14.30 
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 Angeli  klo 16.00 - 19.00 

 

 Torstai 3.6.2021  Nellim ja Saariselkä 
 

 Äänestysauton pysäkki 

  

 Erähotellin piha-alue  klo 10.00 - 12.00 

 Siulan piha-alue klo 14.00 - 20.00 

 

 Perjantai 4.6.2021 Saariselkä 
  

 Äänestysauton pysäkki 

  

 Siulan piha-alue klo 10.00-18.00        

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   keskusvaalilautakunnan sihteeri  

 Lisätietoja:   keskusvaalilautakunnan sihteeri   

      Anne-Marie Kalla, puh. 040 723 0697 

  __________ 

 



Inarin kunta Pöytäkirja 5/2021 28 

 

Kunnanhallitus § 202 05.10.2020 

Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunta § 9 15.12.2020 

Kunnanhallitus § 5 18.01.2021 

Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunta § 2 03.03.2021 

Kunnanhallitus § 74 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Valtuustoaloite siirtymisestä luomutuotteisiin päiväkodeissa ja kouluissa 

 

381/00.01.01.01/2020 

 

KHALL § 202 Hallintojohtaja 

 

 Vihreiden valtuustoryhmä jätti valtuustossa 16.9.2020 oheisen aloitteen. 

Aloitteessa esitetään, että Inarin kunnan päiväkodeissa ja kouluissa siirryt-

täisiin käyttämään luomutuotteita mahdollisimman paljon. Aloitteen mu-

kaan luomu-merkittyjä tuotteita on saatavilla mm. maidosta ja hedelmistä 

sekä monista muista tuotteista. Luomutuotteiden kasvatuksessa ei ole käy-

tetty keinolannoitteita eikä kemiallisia tuholaismyrkkyjä, joten ne ovat 

luonnon kannalta parempi vaihtoehto, sillä niiden tuotanto ei rehevöitä ve-

sistöjä eikä aiheuta tarpeetonta kemikaalikuormaa. Aloitteen mukaan luo-

mutuotteet ovat hieman kalliimpia kuin nykyiseen keinolannoitteisiin pe-

rustuvan tuotannon tuotteet, mutta luonnon hyvinvoinnin säilyminen on lai-

tettava etusijalle. 

 

 Ruokapalvelu liikelaitos huolehtii kunnan elintarvikehankinnoista. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteeseen Ruokapalvelu liikelaitoksen joh-

tokunnan lausunnon 31.12.2020 mennessä. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   Ruokapalvelu liikelaitos 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

 

RPLL § 9 Ruokapalvelujohtaja 

 

 Ruokapalvelu liikelaitos tuottaa ateriapalveluita Inarin kunnan alueella 

Ivalossa, Inarin kirkonkylällä ja Sevettijärvellä sivistys osaston ja sosiaali- 

ja terveysosaston asiakkaille sekä henkilöstöruokailuun. Ateriasuunnittelu 

toteutetaan Ruokapalvelu liikelaitoksessa ja elintarvikesopimuksissa 

tukeudutaan Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän logistiikka- ja 

materiaalipalveluihin.  

 

 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa kilpailuttamisesta ja 

hankintaprosessista kokonaisuudessaan ja yhteistyösopimuksen osapuolet 

tekevät hankinnat itsenäisesti sekä sitoutuvat noudattamaan 

elintarvikesopimusta. Elintarvikesopimukset on jaettu tuoteryhmiin, näistä 
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tuoteryhmistä on jätetty pois tuore leipä, peruna, kasvikset, tuore kala ja 

poro. Näiden tuoteryhmien osalta elintarvikehankintayhteistyössä mukana 

olevat voivat kilpailuttaa edellä mainitut tuotteet esim. paikallisesti.  

 

 Uudet elintarvikesopimukset astuivat voimaan 1.11.2020 - 31.10.2022. 

Elintarvikesopimuksissa olevat tuoteryhmät, joissa on luomuvaihtoehto 

valittavissa Ruokapalvelu liikelaitos voi näitä tuotteita tilata 

sopimustuotteina ja hyödyntää ruokatuotannossa esim. 

luomupuurohiutaleita.  

  

 kaurahiutale Suomi luomu  0,94 kg alv 0%  

 kaurahiutale Suomi   0,64 kg alv 0% 

  

 Ne tuoteryhmät, jotka ovat jätetty pois Lapin sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän elintarvikesopimuksista, liikelaitos voi hankkia esim. 

luomutuotteina, mutta luomutuotteiden hintataso on reilusti kalliimpi kuin 

ei luomutuotteiden esim.  

  

 tomaatti Suomi luomu  10,31 kg alv 0% 

 tomaatti Suomi  4,25 kg alv 0% 

 tuorekurkku Suomi luomu  10,45 kg alv 0%  

 tuorekurkku Suomi  2,71 kg alv 0% 

 jääsalaatti Suomi luomu  28,88 kg alv 0% 

 jääsalaatti Suomi  10,97 kg alv 0%  

  

 Ruokapalvelun ateriatuotanto ei mahdollista, että osalle asiakkaista 

valmistetaan esim. salaatit luomutuotteista ja osalle ei luomutuotteista. Jos 

ruokapalvelu käyttäisi salaattien valmistuksessa luomutuotteita, tällöin 

koko asiakaskunnan salaatit valmistettaisiin luomutuotteista, ei ainoastaan 

varhaiskasvatuksen ja koulujen asiakkaiden.  

 

 Inarin kunnan varhaiskasvatuksessa ja kouluilla tarjotaan Euroopan unionin 

koulujakelujärjestelmän eli koulumaitotukeen oikeutettuja tuotteita. 

Koulujakelujärjestelmän tarkoituksena on terveellisten ruokailutottumusten 

lisääminen. Tuki maksetaan kokonaisuudessaan Euroopan Unionin 

varoista. Näissä koulumaitotukeen oikeutetuissa tuotteissa on mm. luomu 

rasvaton maito D-vitaminoitu ja luomu rasvaton piimä. Tällä hetkellä 

tuotteita ei ole tarjolla varhaiskasvatuksen tai koulujen ateriapalveluissa, 

tarjolla on rasvaton maito ja rasvaton piimä. Koulumaitotukea maksetaan 

lukuvuodella 2019-2020 rasvattomasta maidosta ja piimästä 0,16 euroa/ 

litra ja luomu rasvattomasta maidosta ja piimästä 0,34 euroa/litra.  

 

 Euroopan unionin koulujakelujärjestelmässä on koulumaitotuen lisäksi 

mahdollista hakea kouluhedelmätukea. Kouluhedelmätukea kuten 

koulumaitotukea haetaan niistä tuotteista, jotka ovat oikeutettuja tukeen. 
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 Ruokaviraston ohjeessa "Koulumaitotuki ja kouluhedelmätuki Lukuvuosi 

2019-2020" ( https://www.ruokavirasto.fi), ohjeessa tuodaan esille mm. 

tukeen oikeutetut tuotteet ja tukeen liittyviä rajoituksia esimerkiksi, että 

tuotteita ei voida käyttää ruuan valmistukseen. Jos käyttää samoja tuotteita 

myös ruuan valmistukseen, tukihakemuksesta pitää jättää kyseiset määrät 

pois. Tuotteisiin ei ei saa myöskään lisätä suolaa, sokeria tai rasvaa. 

Kasviksia, vihanneksia, hedelmiä ja marjoja voi kuitenkin käsitellä ennen 

tarjoamista esim. pestä, paloitella ja raastaa niitä.  

 

 Vuoden 2019-2020 kouluhedelmätukilistalla on mm. luomu vihanneksia - 

ja juureksia. Kouluhedelmätukea maksetaan Koulumaitotuki ja 

kouluhedelmätuki Lukuvuosi 2019-2020 ohjeen mukaan 0,15 euroa 

kilogrammalle per oppilas per koulupäivä.  

 

 Ruokapalvelujohtajan ehdotus: 

 Ruokapalvelu liikelaitoksessa käytettävät elintarvikesopimusten mukaiset 

puurohiutaleet korvataan elintarvikesopimusten mukaisella luomu 

vaihtoehdolla. 

 

 Inarin kunnan varhaiskasvatuksessa ja kouluilla tarjotaan kevätlukukaudelta 

2021 alkaen ravattomana maitona luomu rasvaton maito D-vitaminoitu ja 

rasvattomana piimänä luomu rasvaton piimä.  

 

 Varhaiskasvatuksen ja koulujen ateriapalveluissa, ensisijaisesti välipaloilla 

tarjotaan kevätlukukaudelta 2021 alkaen kouluhedelmätukeen oikeutettuja 

tuotteita mahdollisuuksien mukaan.Välipalalla tarjottavissa tuotteissa 

huomioidaan mahdolliset poikkeavat ruokailujärjestelyt.  

 

 Päätös: 
 Johtokunta hyväksyi ruokapalvelujohtajan ehdotuksen.  

 

 Lisäksi johtokunta päätti, että Ruokapalvelu liikelaitoksen tavoitteena on 

järjestää aika ajoin luomuruokapäivä.    

 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 _________ 

 

KHALL § 5 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi ruokapalvelujohtajan selvityksen 

sekä Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunnan päätöksen ja toteaa aloitteen 

loppuun käsitellyksi. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.  
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  Toimeksi:   ruokapalvelujohtaja 

  Lisätietoja:   ruokapalvelujohtaja Marika Liimatainen,  

  puh. 040 507 4609 

  __________ 

 

RPLL § 2 Ruokapalvelujohtaja 

 

Ruokapalvelujohtajan aiempaa ehdotusta muutetaan siten, että  poikkeavien 

ruokailujärjestelyjen päätyttyä nykyisten tarjolla olevien 

maitotaloustuotteiden lisäksi tarjotaan luomu ravaton maito D-vitaminoitu 

ja luomu rasvaton piimä.     

 

 Kouluruokailussa on huomioitu COVID-19 pandemiaan varatutuminen ja 

viime keväästä asti kouluruokailussa on ollut  poikkeavat 

ruokailujärjestelyt. Asiakkaat eivät ota itse ruokaa eikä astioita, vaan ruoka 

jaetaan ruokapalveluhenkilöstön toimesta ja astiat jaetaan koulun 

henkilöstön toimesta asiakkaille. Maidon asiakkaat ottavat itse, koska maito 

on tarjolla annostelijassa (novo) ja otto tilanteessa asiakas koskee vain 

omaan lasiin. Luomuvaihtoehdot olisivat tarjolla 1 L:n purkissa, koska 

olemassa oleviin automaatteihin ei ole mahdollista lisätä tarjottavien 

maitotuotteiden määrää. Luomuvaihtoehdot olisivat tarjolla purkeissa ja 

asiakkaiden itse otossa, kuten muutkin tarjolla olevat maidot. 

Ruokailutilanteessa 1 L:n purkkeihin tulisi mahdollisesti koskemaan 

useampi asiakas ruokailun aikana, koska nykyisillä resusseilla, mitä 

poikkeavat ruokailujärjestelyt edellyttävät, luomuvaihtoehdon jakamista ei 

voida lisätä henkilöstön työtehtäviin.  

 

Koulujen poikkeavien ruokailujärjestelyjen päättyessä ja toiminnan  

siirtyessä normaaliin linjastoruokailuun, missä  asiakkaat ottavat itse kaikki 

tarjolla olevat, lisätään koulujen ja varhaiskasvatuksen maitovalikoimaan 

lisäksi luomuvaihtoehdot.  

  

 Ruokapalvelujohtajan ehdotus: 

 

 Ruokapalvelu liikelaitoksessa käytettävät elintarvikesopimusten mukaiset 

puurohiutaleet korvataan elintarvikesopimusten mukaisella luomu 

vaihtoehdolla. 

 

 Inarin kunnan varhaiskasvatuksessa ja kouluilla tarjotaan poikkeavien 

ruokailujärjestelyiden päätyttyä nykyisten tarjolla olevien kevyt- ja 

rasvattoman maidon lisäksi D-vitaminoitua luomu rasvatonta maitoa ja 

rasvattoman piimän lisäksi tarjotaan luomu rasvatonta piimää.   

 

 Varhaiskasvatuksen ja koulujen ateriapalveluissa, ensisijaisesti välipaloilla 

tarjotaan kevätlukukaudelta 2021 alkaen kouluhedelmätukeen oikeutettuja 



Inarin kunta Pöytäkirja 5/2021 32 

 

Kunnanhallitus § 202 05.10.2020 

Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunta § 9 15.12.2020 

Kunnanhallitus § 5 18.01.2021 

Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunta § 2 03.03.2021 

Kunnanhallitus § 74 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

tuotteita mahdollisuuksien mukaan.Välipalalla tarjottavissa tuotteissa 

huomioidaan mahdolliset poikkeavat ruokailujärjestelyt.  

    

 Päätös: 

 Johtokunta hyväksyi ruokapalvelujohtajan ehdotuksen sillä lisäyksellä, että 

varhaiskasvatuksessa ja kouluilla tarjottaviin luomuvaihtoehtoihin lisätään 

luomu kevytmaito.  

  

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 

 ___________ 

 

KHALL § 74 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi ruokapalvelujohtajan selvityksen 

sekä Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunnan päätöksen ja toteaa aloitteen 

loppuun käsitellyksi. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Tiedoksi:   vihreiden valtuustoryhmä, sivistystoimi 

  Lisätietoja:   ruokapalvelujohtaja Marika Liimatainen,  

   puh. 040 507 4609  

  __________ 
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Valtuustoaloite maksuttoman aamupalan tarjoamisesta peruskoulun oppilaille kouluissa 

 

115/12.01.03.05/2021 

 

KHALL § 75 Hallintojohtaja 

 

 Vasemmiston valtuustoryhmä jätti valtuustossa 25.2.2021 oheisen aloitteen. 

Aloitteessa esitetään, että Inarin kunta tarjoaa jatkossa perusopetuksen op-

pilaille maksuttoman aamupalan kouluissa ja, että maksuttoman aamupalan 

tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan. 

Aloitteen mukaan toiminnalla pystytään tasaamaan oppilaiden välisiä sosio-

ekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää 

1. siirtää aloitteen sivistyslautakunnan ja Ruokapalvelu liikelaitoksen yh-

teisesti käsiteltäväksi 

2. edellyttää, että sivistyslautakunta ja Ruokapalvelu liikelaitos ilmoittavat 

kunnanhallitukselle 31.5.2021 mennessä, mihin toimenpiteisiin aloitteen 

johdosta on ryhdytty. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   sivistyslautakunta, Ruokapalvelu liikelaitos 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 76 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Valtuustoaloite valokuituyhteyksien rakentamisen kartoittamisesta Inarin Kiinteistöt Oy:n ja 

sen tytäryhtiöiden vuokra-asuntoihin 

 

116/00.01.00.02/2021 

 

KHALL § 76 Hallintojohtaja 

 

 Vihreiden valtuustoryhmä jätti valtuustossa 25.2.2021 oheisen aloitteen. 

Aloitteessa esitetään, että kartoitetaan mahdollisuus rakentaa Inarin Kiin-

teistöt Oy.n ja sen tytäryhtiöiden vuokra-asuntoihin valokuituyhteydet. 

Aloitteen mukaan koronaviruksen aiheuttama tilanne on siirtänyt monet 

vuokralaiset kommunikoimaan, työskentelemään ja opiskelemaan kotiolois-

sa etänä ja tämä on merkittävästi kuormittanut langattomia verkkoja erityi-

sesti Inarin kirkonkylällä. Vuokramarkkinoiden toimijoiden ja julkisten pal-

velujen tuottajien tulisi kehittää tietoliikenneyhteyksiä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää 

1. siirtää aloitteen Inarin Kiinteistöt Oy:n ja sen tytäryhtiöiden käsiteltä-

väksi 

2. edellyttää, että Inarin Kiinteistöt Oy ja sen tytäryhtiöt ilmoittavat kun-

nanhallitukselle 31.5.2021 mennessä, mihin toimenpiteisiin aloitteen 

johdosta on ryhdytty. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Käsittely: 

 Miia Kärnä ja Kari Akujärvi poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) asian 

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   Inarin Kiinteistöt Oy ja sen tytäryhtiöt 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 4 18.01.2021 

Kunnanhallitus § 77 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Valtuustoaloite Ivalojoen sillan kevyenliikenteen turvallisuuden parantamisesta 

 

514/10.03.01.01.00/2020 

 

KHALL § 4 Hallintojohtaja 

 

 SDP:n valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen, että Inarin kunta tekisi 

aloitteen Lapin ELY-keskukselle Ivalojoen sillan kevyenliikenteen turvalli-

suuden parantamiseksi siten, että sillalle rakennetaan erillinen jalankulku-

reitti sillan kaiteen ulkopuolelle. Valtuustoaloite ohessa. 

 

 Ivalojoen pohjoispuolelle on rakenteilla Ivalon koulukeskus, jonne keskite-

tään kaikki Ivalon alueen opetusryhmät esikoulusta lukioon asti. Tämä tar-

koittaa että n. 250 lasta ja nuorta tulee kulkemaan päivittäin Ivalojoen sillan 

kautta kouluun ja koulusta kotiin. Koulun tuoma laskennallinen kevyenlii-

kenteen virta kumuloituu normaalin asiointiliikenteen ja matkailuliikenteen 

kanssa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää esittää Lapin ELY-keskukselle Ivalojoen sillan ke-

vyenliikenteen turvallisuuden parantamista siten, että sillalle rakennetaan 

erillinen jalankulkureitti sillan kaiteen ulkopuolelle. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Tiedoksi:   Lapin ELY-keskus, SDP:n valtuustoryhmä,  

  sivistysjohtaja 

  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________ 

 

 

KHALL § 77 Hallintojohtaja 

 

 Ohessa on Lapin ELY -keskuksen vastaus aloitteeseen. Lapin ELY-keskus 

on tilannut konsultilta selvityksen eri vaihtoehdoista kevyen liikenteen tur-

vallisuuden parantamiseksi sillalla. Selvitys sisältää vaihtoehtojen toteutta-

miskelpoisuuden ja kustannusten arvioinnin ja se valmistuu huhtikuun 2021 

loppuun mennessä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää 

1. merkitä ja tiedoksi Lapin ELY-keskuksen vastauksen 

2. esittää Lapin ELY-keskuksen liikennevastuualueen johdolle neuvottelu-

pyynnön selvityksen valmistuttua 

3. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

 Päätös:  
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Kunnanhallitus § 4 18.01.2021 

Kunnanhallitus § 77 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   kunnanjohtaja, tekninen johtaja (kohta 2) 

  Tiedoksi:   SDP:n valtuustoryhmä 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 78 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Rekisteröityneiden kaupallisten kalastajien esitys Veskoniemen kalahallin käyttömaksun 

perimättä jättämisestä vuonna 2021 

 

140/07.02.01.00/2020 

 

KHALL § 78 Hallintojohtaja 

 

 Inarin kunnan kalahallien käyttömaksut kuuluvat kalatalouden kehittämis-

rahaston hallituksen päätettäviin asioihin. Rahaston hallitus kuitenkin ko-

koontuu seuraavan kerran syyskuussa ja näin ollen kalastajien esitys tuo-

daan kunnanhallituksen päätettäväksi. 

 

 Veskoniemessä toimivien kaupallisten kalastajien puolesta hallivastaava ---

---------------- on 15.3.2021 esittänyt, että Inarin kunta ei perisi tänä vuonna 

Veskoniemen kalahallin käytöstä maksua rekisteröityneiltä kaupallisilta 

kalastajilta. Esitystä perustellaan sillä, että kulunut vuosi ei ole tuonut hel-

potusta kalastajien tilanteeseen. Paikalliset markkinat ovat tukossa ja usean 

kalastajan tulot ovat tippuneet edelleen. Alalle on kuitenkin siirtymässä 

myös uusia innovatiivisia yrittäjiä ja heille, kuten kokeneillekin kalastajille, 

olisi kaikenlainen taloudellinen helpotus tärkeää kalatalouden jatkuvuuden 

turvaamiseksi. Nykyinen kalahallin käyttömaksu on usealle yrittäjälle iso 

osa vuoden tuloista ja voi olla kynnyskysymys alalle siirtymiseen.  

 Esitys koskee vain Veskoniemen kalahallissa toimivia yrittäjiä, Inarin kala-

hallissa toimivat yrittäjät eivät esitä maksun perimättä jättämistä. 

 

 Kunnanhallitus päätti 18.5.2020 § 116, että kalahallien käyttömaksua ei 

poikkeuksellisesti peritty rekisteröityneiltä kaupallisilta kalastajilta vuonna 

2020. Tällöin kalastajat eivät voineet hakea esim. yksinyrittäjien tukea. 

 

 Avustustilanne on muuttunut  kunnanhallituksen päätöksen jälkeen ja ELY-

keskuksilta voi hakea kalatalouden väliaikaista tukea. Avustusta voidaan 

myöntää mm. Manner-Suomessa ryhmän I kaupallisille kalastajille. Ryh-

mään I kuuluvat mm. luonnolliset henkilöt tai yhteisöt, joiden itse pyytä-

män kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kolmen vii-

meksi kuluneen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon keskiarvo ylittää 

10 000 euroa. Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaiset myöntävät ha-

kemuksesta avustuksia kalatalouden yritysten väliaikaisen tuen koronavi-

rusepidemian aiheuttamien talousvaikeuksien helpottamiseksi. Avustusta 

voivat hakea kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on mer-

kittävästi heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi 31.12.2019 jälkeen ja 

avustusta voi hakea 31.5.2021 asti. Avustus voi olla 2 000 - 120 000 euroa. 

 

 Lapin ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan Inarista tukea on hakenut 

seitsemän ja tukea on saanut kuusi yrittäjää, kaikki vuoden 2020 aikana. Il-

meisesti hakemuksia on kuitenkin tehty ja ollaan tekemässä myös kevään 

aikana. 

 

 Kalahallin käyttömaksuna peritään 300 euroa (sis. alv) vuodessa ja niistä 

kertyy tuloa arvonlisäverottomana noin 6 200 euroa. 
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Kunnanhallitus § 78 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

 Yleisesti koronaan ja matkailukysyntään liittyvän häiriötilanteen voidaan 

tämän hetken tiedoilla olettaa helpottavan kesän 2021 aikana. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää puolittaa kalahallien käyttömaksun vuodelta 2021 

Veskoniemen ja Inarin kalahalleja käyttävien rekisteröityneiden kaupallis-

ten kalastajien osalta. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:   hallinto-osasto / monipalvelu 

  Tiedoksi:   esityksen tekijä Veskoniemen kalahallin  

  hallivastaava, Inarin kalahallin hallivastaava 

  kalatalouden kehittämisrahaston hallitus 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 105 16.04.2018 

Kunnanhallitus § 104 01.04.2019 

Kunnanhallitus § 79 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kalottikeskuksen kiinteistön myyminen 

 

144/02.07.00/2017 

 

KHALL § 105 Hallintojohtaja  

  

  Kalotin oppimiskeskus -säätiö on päättänyt 4.4.2018 myydä omistamansa 

kiinteistön 180 000 euron kauppahinnasta. Säätiön hallitus esittää, että Ina-

rin kunta hyväksyy kaupan. Kopio säätiön pöytäkirjasta on kunnanhallituk-

selle ohessa kuten myös myyntitarjous, jonka tarjouksen tekijä on pyytänyt 

pitämään salaisena. Salaisuus perustuu julkisuuslain 24 §:n 1. mom. 

20) kohtaan (liike- tai ammattisalaisuus). Hallituksen pöytäkirjan ei-

julkisuus perustuu julkisuuslain 6 §: 1. mom. 9) kohtaan, jonka mukaan 

valmisteilla oleva asiakirja ei ole vielä julkinen. 

 

 Asian esittelystä säätiön hallitukselle käy ilmi, että kiinteistön tasearvo vuo-

den 2017 tilinpäätöksen mukaan on 985 033,48 euroa. Säätiöllä on kunnan 

takaamaa lainaa 167 199,60 euroa. Kuluvan vuoden helmikuussa Kiinteis-

tömaailma on arvioinut kiinteistön myyntiarvoksi 320 000,00 euroa.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää  

1. hyväksyä osaltaan Kalotin oppimiskeskus -säätiön päättämän kiinteistö-

kaupan 

2. edellyttää, että säätiö maksaa kunnan takaaman lainan pois 

3. esittää ostajalle, että se lunastaisi sähköliittymän kunnalta. 

 

 Ostajan tekemä ostotarjous on julkisuuslain 24 §:n 1. mom. 20) kohdan mu-

kaan salainen. 

 

 Kalottikeskuksen hallituksen pöytäkirja on ei-julkinen asiakirja (julkisuus-

lain 6 § 1. mom. 9 kohta). 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Käsittely:  
 Asia (105 §) käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä asiana. Miia Kärnä ja Anu 

Avaskari poistuivat esteellisinä (intressijäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi. Kärnän varajäsen Aleksi Kinnunen oli paikalla asian 

käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 16.05 - 16.13. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   Kalotin oppimiskeskus -säätiö 

 Tiedoksi:  taloussihteeri 
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Kunnanhallitus § 105 16.04.2018 

Kunnanhallitus § 104 01.04.2019 

Kunnanhallitus § 79 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

  Lisätietoja:   vs. hallintojohtaja Anne-Marie Kalla,  

   puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

 

KHALL § 104 Hallintojohtaja 

 

 Kalotin oppimiskeskus -säätiön kauppa Kalottikeskuksesta vuonna 2018 ei 

ole toteutunut. Kalotin oppimiskeskus -säätiö on toimittanut 29.3.2019 

oheisen pyynnön kunnanhallitukselle. Säätiön hallitus on 1.3.2019 

päättänyt myydä Kalottikeskus-kiinteistön 150 000 euron kauppahinnasta. 

Säätiön hallitus pyytää kunnanhallitukselta lupaa myydä kiinteistö 

minimissään 150 000 eurolla, lupaa maksaa kunnan takaaman lainan pois 

kaupan yhteydessä sekä pyytää, että sähköliittymä kuuluu 

kiinteistökauppaan yhdessä vesi- ja kaukolämpöliittymien kanssa. 

 

 Säätiöllä on kunnan takaamaa lainaa 111 649,65 euroa ja panttikirjavakuu-

tena 33 200 euroa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää 

1. hyväksyä osaltaan Kalotin oppimiskeskus -säätiön Kalottikiinteistön 

myynnin vähintään 150 000 eurolla 

2. hyväksyä, että kunnan omistama sähköliittymä kuuluu kiinteistökaup-

paan yhdessä vesi- ja lämpöliittymien kanssa 

3. edellyttää, että Kalotin oppimiskeskus -säätiö maksaa kunnan takaaman 

lainan pois kaupan yhteydessä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Tiedoksi:   Kalotin oppimiskeskus -säätiö, talouspäällikkö 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

 

KHALL § 79 Hallintojohtaja 

 

 Kalotin oppimiskeskus -säätiön hallitus päätti syyskuussa 2020 asettaa sää-

tiön selvitystilaan sen purkamista varten. Prosessissa on käytetty apuna 

KPMG Oy:n konsultteja. Säätiön tasearvo on korjattu 110 000 euroon vuo-

den 2020 tilinpäätöksessä. Tasearvon korjausta varten säätiö teetti kiinteis-

töstä uuden hinta-arvion. 18.3.2021 säätiöllä on lainaa jäljellä 140 783,05 
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Kunnanhallitus § 105 16.04.2018 

Kunnanhallitus § 104 01.04.2019 

Kunnanhallitus § 79 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

euroa, josta 110 783,05 euroa on otettu ulkopuoliselta rahoituslaitokselta 

kiinteistöremontteihin. Lisäksi kunta on antanut 30 000 euroa tilapäistä  ko-

rotonta lainaa  kiinteiden kulujen maksamiseen selvitystilan aikana.  

 

 Kiinteistö on ollut avoimessa myynnissä 2. - 26.2.2021 Huutokaupat.comin 

kautta ilman varteenotettavaa tarjousta. Huutokaupan jälkeen on saatu yksi 

tarjous, joka on arvoltaan 115 000 euroa. Tarjous ei kata kaikkia säätiön 

velkoja, joten säätiö ei pysty maksamaan kunnan antamaa tilapäistä, koro-

tonta lainaa kokonaan. Loput, 25 783,05 euroa (mikäli säätiöllä ei muita 

maksettavia kuluja) kunnan antamasta lainasta voitaneen kirjata kunnan kir-

janpidossa luottotappioihin. 

 

 Ohessa säätiön selvitysmiehen esitys, velkaluettelo, PRH:n selvitystilare-

kisteröinti ja ostotarjous liitteineen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
Kunnanhallitus päättää  

1. osaltaan hyväksyä Kalotin oppimiskeskus -säätiön Kalottikiinteistön 

 myynnin 115 000 eurolla 

2. hyväksyä, että kunnan omistama sähköliittymä kuuluu kiinteistökaup-

paan yhdessä vesi- ja lämpöliittymien kanssa 

3. että kunnan antamasta tilapäisestä korottomasta lainasta loput kirjataan 

kunnan kirjanpidossa luottotappioihin. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   Kalotin oppimiskeskus -säätiö / selvitysmies 

  Tiedoksi:   talouspäällikkö  

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 55 01.03.2021 

Kunnanhallitus § 80 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Maa-alueen siirto InLikeltä kunnan taseeseen 

 

110/10.00.01.00/2021 

 

KHALL § 55 Tekninen johtaja 

 

 InLike Oy omistaa Törmäsen lintumaan teollisuusalueella tilat 148-409-24-

45 ja 148-409-24-172. Tilojen tasearvo on 141 787,11 euroa. Kartta ohessa. 

  

 Tonttien vuokrauksen ja myynnin kannalta on tarkoituksenmukaista keskit-

tää tonttien myynti ja vuokraus yhteen paikkaan, sillä tarkoituksenmukaisia 

teollisuustoimintaa koskevia maa-alueita kysytään yleensä kunnasta. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää ostaa InLike Oy:ltä tilat 148-409-24-45 ja 148-409-

24-172 hintaan 141 787,11 euroa. 

 

 Käsittely: 

 Kari Akujärvi ja Jaana Seipiharju poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) asian 

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  

 

Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 16.40 - 17.01. 

Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:  
  Kunnanhallitus päättää siirtää asian seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä 

varten.  

 

 Päätös: 

 Kunnanhallitus yksimielisesti siirsi asian seuraavaan kokoukseen lisäselvi-

tyksiä varten.  

 

 Toimeksi:    tekninen johtaja 

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________ 

 

KHALL § 80 Kunnanjohtaja  

 

 Asiaan liittyvien lisäselvitysten jälkeen on ilmennyt, että tilat ovat siirtyneet 

yhtiöön apporteina eikä järjestely ole muutenkaan tällä hetkellä tarkoituk-

senmukainen. Alueen kehittymisen edistämiseksi on suunnitteilla toimenpi-

teitä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää, että se ei osta InLike Oy:ltä 

 tiloja 148-409-24-45 ja 148-409-24-172. 

 

 Käsittely: 
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Kunnanhallitus § 55 01.03.2021 

Kunnanhallitus § 80 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kari Akujärvi ja Jaana Seipiharju poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) asian 

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Tiedoksi:   InLike Oy, tekninen johtaja 

  Lisätietoja:   kunnanjohtaja Toni K. Laine,  

      puh. 040 594 3253 

  __________ 
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Kunnanhallitus § 56 01.03.2021 

Kunnanhallitus § 81 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Maanmyyntitarjous: Ivalo 

 

22/10.00.01.00/2021 

 

KHALL § 56 Tekninen johtaja 

 

 Kunnanhallitus on päättänyt 18.1.2021 § 14 ostaa -------------------- 5247 m² 

suuruisen määräalan tilasta Raivio 148- 403-11-21.  

 

 --------------------------- on tarjonnut kunnalle edellisen lisäksi 49535 m² 

suuruista aluetta samasta tilasta. Sijaintikartta sekä kartta ja laskelma 

ohessa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää ostaa tarjotun 49 535 m² suuruisen määräalan tilasta 

Raivio 148-403-11-21 hintaan 77 590,50 euroa. 

  

 Käsittely: 

Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 16.40 - 17.01. 

Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:  
  Kunnanhallitus päättää siirtää asian seuraavaan kokoukseen.  

 

 Päätös:  

 Kunnanhallitus yksimielisesti siirsi asian seuraavaan kokoukseen. 

  

 Toimeksi:    tekninen johtaja 

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________ 

 

KHALL § 81 Kunnanjohtaja  

 

 Kunnan määrärahatilanne maanhankintaan ei tällä hetkellä mahdollista 

 maakauppojen toteutumista. Mahdolliseen kauppaan on järkevää palata, 

 kun maanmyyntituloja on muodostunut riittävästi. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää, että se ei toistaiseksi päätä ostaa tarjottua määräalaa 

tilasta Raivio 148-403-11-21. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Tiedoksi:   tarjouksen tehnyt, tekninen johtaja 

  Lisätietoja:   kunnanjohtaja Toni K. Laine,  

      puh. 040 594 3253 

  __________ 
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Nanguniemen ranta-asemakaavoitus 

 

362/10.02.04/2019 

 

KHALL § 220 Kaavoitusinsinööri vt. 

 

 Metsähallitus esittää Inarin kunnalle maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n 

mukaisesti MRL 63 §:n tarkoittaman osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

ranta-asemakaavan laatimiseksi Nanguniemen alueelle. Esitys ohessa. Osal-

listumis- ja arviointisuunnitelma ohessa. 

 

Ranta-asemakaava on tarkoitus laatia MRL 74 §:n tarkoittamalla tavalla 

niin, että Metsähallitus alueen maanomistajana huolehtii ranta-asemakaavan 

laatimisesta. Kaavoitustyön suorittaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.  

 

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

ta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. 

Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kun-

nalle 63 §:ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 

 Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoi-

tuksenmukainen kokonaisuus. 

 Jos maanomistaja huolehtii ranta-asemakaavan laatimisesta, hänen on toimitetta-

va kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säilytettäväksi ja 

käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa.  

 Maanomistajan toimesta laaditun asemakaavaehdotuksen käsittelyssä noudate-

taan muutoin, mitä 8 luvussa säädetään. Maanomistajan toimesta laadittu asema-

kaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan Kaavaa laadittaessa tulee riittä-

vän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tar-

peellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan 

vaikutusten arvioinnista. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske vaikutukseltaan vähäistä asemakaavan 

muutosta. 

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdol-

lisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä 

osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tar-

koituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua 

myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Vireilletulosta tiedottami-

sesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on täydentyvä asiakirja, joka elää kaa-

voitusprosessin etenemisen mukana. 

 

Inarin kunnan hallintosäännön mukaan toimivalta ranta-asemakaavoissa on 

teknisellä lautakunnalla, mutta kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu 

maankäytön strateginen suunnittelu ja yleissuunnittelu. Nanguniemen ranta-

asemakaavoitus sijoittuu alueelle, jolla ei mantereen osalta ole voimassa 
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olevaa yleiskaavaa ja asia on syytä käsitellä kunnanhallituksessa maankäy-

tön strategisena linjauksena. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
Kunnanhallitus merkitsee Nanguniemen ranta-asemakaavoituksen vireille 

tulleeksi MRL 74 §:n mukaisesti ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunni-

telman yleisesti nähtäville. 

 

 Käsittely: 

 Tekninen johtaja Arto Leppälä ja vt. kaavoitusinsinööri Venla Jomppanen 

olivat paikalla asiantuntijoina klo 16.04 - 16.21. Kokous keskeytettiin kuu-

lemisen ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   vt. kaavoitusinsinööri  

  Tiedoksi:   Metsähallitus Kiinteistökehitys 

  Lisätietoja:   vt. kaavoitusinsinööri Venla Jomppanen, 

   puh. 040 621 3823 

  __________ 

 

TEKLTK § 7 Tekninen johtaja 

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 4.9.2019.  

 Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 15.1. - 13.2.2020 välisen ajan. 

Luonnosvaiheen yleisötilaisuus on järjestetty 30.1.2020. Yleisötilaisuuteen 

osallistui 15 henkilöä. Valmisteluaineistosta annettiin kahdeksan lausuntoa 

ja yksi mielipide. 

 

 Ranta-asemakaavaehdotus on ollut yleisesti nähtäville 18.8. - 23.9.2020. 

Kuulutus ohessa. Kaavaehdotus ohessa. Kaavaselostus ohessa. 

  

 Ranta-asemakaavan kokonaispinta-ala on 132 ha. Kaavalla muodostuu 

alueelle yhdeksän uutta korttelia, joilla on yhteensä 21 rakennuspaikkaa ja 

niiden yhteenlaskettu kokonaisrakennusoikeus on 9950 k-m². 

Rakentamiseen osoitetut alueet ovat matkailua palvelevien rakennusten 

korttelialue RM (104), loma-asuntojen korttelialueet RA ( 100, 101, 104, 

106 ja 107), sekä näitä palveleva korttelialue Erityistoimintojen ja huollon 

alue ET ( 105). Kauppaa, liikennettä ja matkailua palvelevat korttelialueet 

KLM (100 ja 102) ovat venesataman (LV) yhteydessä tavoitteena kehittää 

venesatamapalveluita. Vesialueelle (W) on osoitettu rakennusoikeutta 

saunan rakentamiseen.  
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 Ranta-asemakaavassa loma-asuntokortteleita (RA), Matkailua palvelevien 

rakennusten korttelialuetta (RM) ja Kauppaa, liikennettä ja matkailua 

palvelevia korttelialueita (KLM) koskee erityismääräys, jonka mukaan 

Kortteleihin saa myöntää rakennusluvan, kun sinne on laadittu kunnan 

hyväksymä korttelisuunnitelma. Korttelisuunnitelmassa tulee esittää alueen 

käytön, koko rakennusoikeuden jakaantumisen lisäksi julkisivuluonnoksia, 

joista ilmenee värit ja käytettävät materiaalit.  

 

 Ranta-asemakaavaehdotuksen yleismääräyksissä todetaan mm. seuraavasti: 

 - Maanpinnan tulee olla rakennuksen kohdalla vähintään tasolla N60 + 

120,78.Puhtaan käyttöveden hankinnasta ja jätevesien käsittelystä tulee 

laatia suunnitelma, joka on hyväksytettävä kunnan viranomaisilla ennen 

rakentamiseen ryhtymistä. Yli 100 henkilön vedenpuhdistuslaitteisto 

edellyttää Vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta. 

 

 Nanguniemen ranta-asemakaava-alueella kaikki jätevedet on johdettava 

viemäriverkostoon. Jätevedet on käsiteltävä ympäristönsuojelulain 

(527/2014), valtioneuvoston asetuksen (209/2011, muutos 343/2015) ja 

kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Jätevedet eivät saa 

vaarantaa Inarijärven vedenlaatua. 

 

 Hulevedet hoidetaan pääsääntöisesti maahanimeytyksellä. 

Rakennuslupahakemuksen yhteydessä on esitettävä 

rakennuspaikkakohtainen hulevesiratkaisu. 

 

 Saunan rakentaminen vesialueelle edellyttää Vesilain mukaista lupaa 

aluehallintovirastolta. Lisäksi on otettava huomioon mahdollinen 

ahtojäiden ja jään liikkumisen vaikutus. Rakennettaessa poronhoitoalueelle 

on huomioitava poronhoitolain takaama vapaa laidunoikeus. 

Rakennuspaikkoja ei saa aidata. 

 

 Koirien tarhaaminen tai säilyttäminen alueella on kielletty. 

 

 Rakennukset, pihatiet, autopaikat, tiet ja teknisen huollon verkostot on 

rakennettava siten, että mahdollisimman vähän rikotaan maanpintaa, 

muutetaan sen tasoa tai kaadetaan puustoa. Rakennuspaikan 

rakentamattomat osat on säilytettävä luonnontilaisina. 

Täytemaaluiskauksen on tapahduttava rakentamisalueen sisällä vähintään 

1/3 tai loivempana. 

 

 Rakennuksen enimmäiskorkeus on + 10 m. Rakentamisen tulee sopeutua 

maisemaan. Rakennusten julkisivujen ja kattopintojen on oltava maisemaan 

sopivia. 

 

 Rakennusten julkisivujen värityksenä on käytettävä ns. heijastamattomia 

maavärejä. 
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 Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toiminnassa tulee 

noudattaa Kestävän kehityksen periaatteita sosiaalisen, taloudellisen ja 

ympäristöllisen tasa-arvon toteuttamiseksi. 

 

 Nanguniemen ranta-asemakaavan luontoselvitys ohessa. Nanguniemen 

ranta-asemakaavan arkeologinen inventointi ohessa. Natura-arviointi 

ohessa. Nanguniemen ranta-asemakaavan maisemaselvitys ohessa. 

 Määräaikana annettiin 13 lausuntoa ja kaksi muistutusta. Lausunnot ohessa. 

Muistutukset ohessa. Kaavoittajan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin 

ohessa.  

 

 Lapin Ely-keskuksen lausunto Inarijärven Nanguniemen ranta-

asemakaavan vaikutuksista Inarijärven /FI1300212) natura-alueeseen 

ohessa. 

 

 Metsähallituksen luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen lausunto 

Nanguniemen ranta-asemakaavan Natura-arvioinnista. 

 

 Teknisen johtajan ehdotus: 
 Tekninen lautakunta päättää esittää Nanguniemen ranta-

asemakaavaehdotuksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja esitettäväksi 

edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

 Päätös:  

  Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.  

   

 Toimeksi: kunnanhallitus  

 Tiedoksi:   

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

  

  _____________ 

 

KHALL § 44 Ohessa 

 kuulutus kaavaehdotuksen nähtävillä olosta 

 Nanguniemen ranta-asemakaavaehdotus 

 kaavaselostus 

 luontoselvitys 

 arkeologinen inventointi 

 Natura-arviointi 

 maisemaselvitys 

 lausunnot (11) 

 muistutukset (4) 

 kaavanlaatijan vastine lausuntoihin ja muistutuksiin 

 lausunnot Nanguniemen ranta-asemakaavan vaikutuksista Inarijärven 

Natura-alueeseen (2). 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
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Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.  

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:  
Kunnanhallitus päättää siirtää asian lisäselvityksiä varten.  

 

 Päätös: 

 Kunnanhallitus yksimielisesti siirsi asian lisäselvityksiä varten.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Toimeksi:  tekninen johtaja 

  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363 

  __________ 

 

 

KHALL § 82 Tekninen johtaja 

 

 Nanguniemen ranta-asemakaavoituksesta on pidetty valtuutetuille tiedotus-

tilaisuus 25.2.2021. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Hyväksytään ja esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

  Käsittely: 

 Janne Hannola poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätök-

senteon ajaksi.  

 

 Tekninen johtaja Arto Leppälä oli paikalla asiantuntijana klo 16.30 - 16.48. 

Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

 Maire Puikko ehdotti, että kunnanhallitus ei hyväksy Nanguniemen ranta-

asemakaavaa tässä muodossa, vaan kerrosneliömäärä pudotetaan 5000 ker-

rosneliöön. Puikon esitystä ei kannatettu. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Maire Puikko pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Valtuustolle  
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  Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363 

  __________ 
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Suunnittelutarveratkaisu: Törmänen 

 

135/10.03.00.02/2021 

 

KHALL § 83 Tekninen johtaja 

Liite 1 

 Rakennushanke 
 ------------------- hakee suunnittelutarveratkaisua n. 50 k-m² suuruisen 

omakotitalon ja autokatos/varaston rakentamiseksi tilalle 148-409-71-2.  

Kartta ohessa ja asemapiirros liitteenä 1.  

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 
 Suunnittelutarve on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:ssä: Suun-

nittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyt-

tämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai 

viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. 

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakenta-

miseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista 

lupamenettelyä laajempaa harkintaa. 

Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa 

suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa 

suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen 

tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Yleiskaavan tai 

rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on 

voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. 

Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä tässä pykälässä tarkoitetulla suunnittelu-

tarvealueella säädetään 137 §:ssä. 

Suunnittelutarpeesta ranta-alueella säädetään 72 §:ssä. 

 Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueelle on säädet-

ty maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä: Sen lisäksi, mitä rakennusluvan 

edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoite-

tulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että 

rakentaminen: 

1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 

2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kult-

tuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa rakentaa jo olevaan asuntoon 

tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen. Rakennuslupa voidaan 1 momentin es-

tämättä myöntää myös rakennuksen korjaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen 

laajentamiseen.  

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan 

merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai 

muita vaikutuksia. 

Edellä 1 momentissa säädettyjen edellytysten olemassaolon ratkaisee rakennuslu-

pamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättämä viranomai-

nen. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a11.6.2004-476
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a11.6.2004-476
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Rakennuslupaa suunnittelutarvealueelle tai suunnittelutarveasiaa muutoin ratkais-

taessa noudatetaan asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa sekä päätöksessä 

ja siitä ilmoittamisessa soveltuvin osin, mitä 173 ja 174 §:ssä säädetään poikkea-

mismenettelystä. 

 Asian esittely 
 Hanke sijoittuu  vuonna Ivalon yleiskaavassa maa- ja metsätalous- sekä 

poronhoitovaltaiselle alueelle MP. Kaavamääräyksen mukaan Alueella 

turvataan nykyisten elinkeinojen, kuten maa- ja metsätalouden sekä valtionmaalla 

myös poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen harjoittamismahdollisuudet. 

Alueella on sallittua haja-asutusluonteinen rakentaminen muualla kuin 

rantavyöhykkeellä (MRL 43.2 §). Aluetta voidaan käyttää pääasiallista 

käyttötarkoitusta merkittävästi haittaamatta myös muihin tarkoituksiin. Alueella 

sallitaan metsälainsäädännön ja metsänhoitosuositusten puitteissa tapahtuva 

metsien hoito ja käyttö. 

 

 Lisäksi hanke sijoittuu yleiskaavassa Lähes kylämäisen rakentamisen 

kehittämisalueelle -AT (Ivalon ja Törmäsen lievealueet). Kaavamääräyksen 

mukaan Aluetta voidaan maankäytöllisesti kehittää Ivalon ja Törmäsen 

keskuksiin tukeutuvana kylämäisenä alueena.  

 

 Hanke ei rajoitu vesistöön. 

 

 Päätöksen perustelut 
 Hanke on Ivalon alueen yleiskaavan mukainen. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää, että ------------------------ vireillä oleva rakennus-

hanke täyttää MRL 137 §:n määrittelemät ehdot  rakennusluvan erityisistä 

edellytyksistä. 

  - - - 

MRL 137 §:n mukaan kunnan tulee toimittaa suunnittelutarveratkaisu tie-

doksi alueelliselle ELY-keskukselle.   

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

 Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

 Tiedoksi:  rakennusvalvonta 

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

 _________ 
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Poikkeamislupahakemus: Ivalo 

 

136/10.03.00.01/2021 

 

KHALL § 84 Tekninen johtaja 

Liite 2 

 Rakennushanke 
 

 -------------------------------- perikunta hakee poikkeamislupaa tilalle Kuusi-

niemi RN:o 148-403-11-1 rakentaakseen kaksi omakotitaloa apurakennuk-

sineen yhteispinta-alaltaan 508 k-m².  Kartta ohessa ja asemapiirros 

liitteenä 2. 

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentti; Meren tai vesistön ranta-alu-

eeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaa-

vaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleis-

kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.  

 

Asian esittely 

 

Hakemuksen tarkoittama rakennuspaikka sijaitsee Ivalon asemakaavan mu-

kaisen Ilvestien päässä rajoittuen asemakaavaan. Tilan pinta-ala on 

10848 m² ja se rajoittuu vesistöön. Ivalon alueen yleiskaavassa alue on 

osoitettu pientalovaltaisen asuntoalueen laajenemisalueeksi, sekä asema-

kaavoitettavaksi alueeksi. Yleiskaavan mukaan haja-asutusalueella raken-

nuspaikan tulee olla vähintään 2000 m². 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan Kunta voi erityisestä syystä hake-

muksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta 

rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiel-

losta tai muusta rajoituksesta. 

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 

muulle järjestämiselle; 

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-

mista; tai 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa mer-

kittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakenta-

misena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-

alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.  

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 

137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealu-

eella. 

  

Maankäyttö- ja rakennuslain 174 §:n mukaan Kunnan on perusteltava poik-

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamispäätökses-

sä määrätä ehtoja poikkeamiselle.  
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Kunnanhallitus § 84 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamis-

päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi 

vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuot-

ta.  

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poik-

keamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asias-

sa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on 

useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja 

vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päätöksen perustelut 

Hanke sijoittuu Ivalon asemakaavan laajenemisalueelle. Tilan koko mah-

dollistaa viheralueiden ja yleisten alueiden (kadut) osoittamisen alueelle 

asemakaavoitusvaiheessa vaikka hanke toteutuisi. Hanke tarkoittaa olemas-

sa olevan rakentamisen tiivistämistä.  

Poikkeaminen sijoittuu alueelle jolla ei ole olemassa kunnallista kaavaa, ei-

kä sellaista ole vireilläkään. Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteita 

eikä johda merkittävään rakentamiseen. Alueella ei ole rakennetun ympäris-

tön suojeluun liittyviä hankkeita. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää myöntää haetun poikkeuksen MRL 171 §:n mukai-

sesti. Poikkeaminen ei aiheuta MRL 171.2 §:n mukaisia seuraamuksia. Lu-

pa on voimassa enintään kaksi vuotta päätöksentekopäivästä lukien. Ennen 

rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava 

rakennuslupa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta. 

Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päi-

vän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kir-

jaamosta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. 

   _ _ _ 

 

 Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan julkipanon jäl-

keen. 

 

 MRL 174 §:n mukaisesti päätös on toimitettava hakijalle. Päätös tai sen jäl-

jennös toimitetaan lisäksi  asetuksella säädettäville viranomaisille ja niille, 

jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen 

pyytäneet. 

 

 Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ELY-

keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen jälkeen.  

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

 Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

 Tiedoksi:  rakennusvalvonta 
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Ptk:n tarkastus 

 

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

 _________ 
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Kunnanhallitus § 85 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Poikkeamislupahakemus: Huuhkaja 

 

109/10.03.00.01/2021 

 

KHALL § 85 Tekninen johtaja 

Liite 3 

 Rakennushanke 
 

 ------------------------------------------ hakevat poikkeamislupaa tilalle 

Lehtosalo 148-409-19-18 rakentaakseen 126,5 k-m² suuruisen omakotitalon 

ja 56 m² suuruisen autotalli/varaston. Kartta ohessa ja asemapiirros liitteenä 

3. 

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentti; Meren tai vesistön ranta-alu-

eeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaa-

vaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleis-

kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.  

 

Asian esittely 

 

Hakemuksen tarkoittama rakennuspaikka sijaitsee Ivalojoen rannalla Huuh-

kajan kylän kohdalla joen pohjoispuolella. Rakennuspaikan korkeus on mi-

tattu Destian toimesta ollen +126,589. Lapin ELY-keskuksen ilmoituksen 

mukaan kastuvat rakenteet tulee sijoittaa vähintään tasolle N2000 + 

125,96 m. Emätilalla RN:o 19 on muunnettua rantaviivaa n. 1680 m, mikä 

tarkoittaa mitoituksella 5 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä 

kohden kahdeksaa rakennuspaikkaa. Emätilalla on olemassa tällä hetkellä 

neljä rantarakennuspaikka. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan Kunta voi erityisestä syystä hake-

muksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta 

rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiel-

losta tai muusta rajoituksesta. 

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 

muulle järjestämiselle; 

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-

mista; tai 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa mer-

kittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakenta-

misena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-

alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.  

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 

137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealu-

eella. 
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Kunnanhallitus § 85 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 174 §:n mukaan Kunnan on perusteltava poik-

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamispäätökses-

sä määrätä ehtoja poikkeamiselle.  

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamis-

päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi 

vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuot-

ta.  

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poik-

keamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asias-

sa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on 

useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja 

vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päätöksen perustelut 

Poikkeaminen sijoittuu alueelle jolla ei ole olemassa kunnallista kaavaa, ei-

kä sellaista ole vireilläkään. Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteita 

eikä johda merkittävään rakentamiseen. Alueella ei ole rakennetun ympäris-

tön suojeluun liittyviä hankkeita. Hanke ei sijoitu pohjavesialueelle. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää myöntää haetun poikkeuksen MRL 171 §:n mukai-

sesti. Poikkeaminen ei aiheuta MRL 171.2 §:n mukaisia seuraamuksia. Lu-

pa on voimassa enintään kaksi vuotta päätöksentekopäivästä lukien. Ennen 

rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava 

rakennuslupa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta. 

Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päi-

vän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kir-

jaamosta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. 

   _ _ _ 

 

 Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan julkipanon jäl-

keen. 

 

 MRL 174 §:n mukaisesti päätös on toimitettava hakijalle. Päätös tai sen jäl-

jennös toimitetaan lisäksi  asetuksella säädettäville viranomaisille ja niille, 

jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen 

pyytäneet. 

 

 Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ELY-

keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen jälkeen.  

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

 Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  

 Tiedoksi:  rakennusvalvonta 

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

  __________ 
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Kunnanhallitus § 86 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Poikkeamislupahakemus: Kattajärvi 

 

127/10.03.00.01/2021 

 

KHALL § 86 Tekninen johtaja 

Liite 4  

 Rakennushanke 
 

 -------------------------- hakee poikkeamislupaa rakentaakseen n. 50 k-m² 

suuruisen parvellisen lomamökin tilalle Silparinne 148-405-33-124. Kartta 

ohessa ja asemapiirros liitteenä 4. 

 

 Rakennuskielto tai rajoitus 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentti; Meren tai vesistön ranta-alu-

eeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaa-

vaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleis-

kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.  

 

Asian esittely 

 

Hakemuksen tarkoittama rakennuspaikka sijaitsee Ukonjärven Kattajärven 

rannalla. Alueelle on hyväksytty13.12.2012 Ukonjärven osayleiskaava. 

Yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen, joten rakennuslupaa ei voida myöntää 

yleiskaavan perusteella. 

 

Haettu poikkeamislupa sijoittuu Ukonjärven osayleiskaavassa loma-asunto-

alueeksi merkitylle alueelle (RA). 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan Kunta voi erityisestä syystä hake-

muksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta 

rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiel-

losta tai muusta rajoituksesta. 

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 

muulle järjestämiselle; 

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavutta-

mista; tai 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa mer-

kittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakenta-

misena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-

alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.  

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 

137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealu-

eella. 

  

Maankäyttö- ja rakennuslain 174 §:n mukaan Kunnan on perusteltava poik-

keamispäätös siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunta voi poikkeamispäätökses-

sä määrätä ehtoja poikkeamiselle.  
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Kunnanhallitus § 86 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamis-

päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi 

vuotta. Alueellisen poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuot-

ta.  

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poik-

keamispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asias-

sa, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on 

useita muistuttajia, voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoas-

taan muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja 

vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päätöksen perustelut 

Hanke sijoittuu Ukonjärven osayleiskaavassa lomarakentamiseen varatulle 

alueelle. Vaikka Ukonjärven osayleiskaavan perusteella ei voi suoraan 

myöntää rakennuslupaa, alue on mitoitukseltaan, maanomistajien tasapuoli-

suuden ja muiden seikkojen ja suunnitteluperiaatteiden mukaisesti tutkittu, 

minkä perusteella alue on osoitettu lomarakennusalueeksi.  

Poikkeaminen sijoittuu alueelle jolla ei ole olemassa kunnallista kaavaa, ei-

kä sellaista ole vireilläkään. Hanke ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteita 

eikä johda merkittävään rakentamiseen. Alueella ei ole rakennetun ympäris-

tön suojeluun liittyviä hankkeita. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää myöntää haetun poikkeuksen MRL 171 §:n mukai-

sesti. Poikkeaminen ei aiheuta MRL 171.2 §:n mukaisia seuraamuksia. Lu-

pa on voimassa enintään kaksi vuotta päätöksentekopäivästä lukien. Ennen 

rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava 

rakennuslupa ja saatava todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta. 

Poikkeamispäätökseen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päi-

vän kuluttua päätöksen antamisesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kir-

jaamosta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. 

   _ _ _ 

 

 Päätös 171 §:ssä tarkoitetussa poikkeamisasiassa annetaan julkipanon jäl-

keen. 

 

 MRL 174 §:n mukaisesti päätös on toimitettava hakijalle. Päätös tai sen jäl-

jennös toimitetaan lisäksi  asetuksella säädettäville viranomaisille ja niille, 

jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta, sekä niille, jotka ovat sitä erikseen 

pyytäneet. 

 

 Lisäksi kunnan tulee toimittaa poikkeamispäätös tiedoksi alueelliselle ELY-

keskukselle viivytyksettä päätöksen antamisen jälkeen.  

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

 Toimeksi:    hallinto-osasto / asiakirjapalvelu  
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 Tiedoksi:  rakennusvalvonta 

  Lisätietoja:    tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 87 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Lausunto lautamiesten lukumäärästä 

 

155/00.04.00/2021 

 

KHALL § 87 Hallintojohtaja 

 

 Lapin käräjäoikeus on toimittanut tuomiopiirinsä kunnille oheisen Tuomio-

istuinviraston kirjeen, jossa  kunnille varataan tilaisuus lausunnon antami-

seen lautamiesten lukumäärästä. Inarissa lautamiehiä on nyt neljä, mikä lie-

nee sopiva määrä. Lausunto on annettava viimeistään 16.4.2021.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan Lapin käräjäoikeudelle, että se pitää 

nykyistä Inarin lautamiesmäärää (neljä) sopivana.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Tiedoksi:   Lapin käräjäoikeus 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 
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Kunnanhallitus § 88 29.03.2021 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Muut keskusteltavat asiat 

 

KHALL § 88 Kunnanjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.  

 Viime viikon lauantaina kunnanjohtajat ja Lapin sairaanhoitopiirin 

edustajat ovat keskustelleet ravintoloiden avaamisesta ja on esitetty, että 

ravintolat avataan.  

 Maapoliittisen ohjelman valmistelu etenee siten, että kunnanhallituksel-

le / valtuustolle pidetään työpaja avoimista kysymyksistä.  

 Kuntamarkkinointia on suunniteltu työryhmässä ja työryhmän esitykset 

tuodaan myöhemmin kunnanhallitukselle tiedoksi.  

 

 Seuraava kunnanhallitus pidetään 19.4.2021 klo 16.00 ja konsernijaosto 

klo 13 alkaen. Toukokuussa kunnanhallitus kokoontuu 3.5. ja 17.5.   

 Valtuuston kokous pidetään 22.4. klo 14.00 alkaen.  

 ________ 

 

 

 

 

 

Kokouksen päätös  

  

  Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 21.03 ja antoi sivuilla 

62 - 66 olevan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen.  
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Muutoksenhakuohjeet 

Muutoksenhakukiellot 
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee 

 kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 työ- tai virkaehtosopimuksen tulkintaa, soveltamista tai 

 työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä. 
 

Pykälät:  65, 70, 71, 74 - 77, 82, 87, 88 
 
Viranhaltija, joka on jäsenenä yhdistyksessä, joka voi panna vireille tätä päätöstä 
koskevan asian työtuomioistuimessa, tai jäsenenä edellä mainitun yhdistyksen 
alayhdistyksessä, ei saa hakea tähän päätökseen muutosta oikaisuvaatimuksella eikä 
valituksella eikä saattaa asiaa hallintoriita-asiana ratkaistavaksi. 

Sovellettava lainkohta: Kunnallisen viranhaltijalain 50 §:n 2 momentti. 
 
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusperustetta päätöksen työsopimuslain 
vastaisuudesta. 
 

Pykälät:   
 
 

Oikaisuvaatimus 
 

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. 
 

Pykälät: 64, 66 - 69, 72, 73, 78 - 81 
 
 

Valitusosoitus 
 
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 
 

Pykälät:  
 
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 

Pykälät: 83 - 86 
 
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hankintalain mukaan. 
 

Pykälät:  
 
Seuraavaiin päätöksiin haetaan muutosta muulla valituksella. 
 

Pykälät:  
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Oikaisuvaatimusohjeet 

 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun  
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)   

 kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Inarin kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Inarin kunnanhallitus. 
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
Posti- ja käyntiosoite: Piiskuntie 2, 99800 Ivalo   
Sähköpostiosoite: inari@inari.fi 
Puhelinnumero:  +358 400 547 625  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 
 
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
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 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
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Hallintovalitusosoitus 

   
Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 

Valitusoikeus 
   

Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä sekä suunnittelutarveratkaisua koskevasta 
päätöksestä on 
 

 sillä, johon päätös on kohdistettu 
 

 viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla 
 

 sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun 
käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa 
 

 sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa 
huomattavasti vaikuttaa 
 

 sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
 

 kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös 
vaikuttaa 
 

 toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on 
luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen 
taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen 
 

 viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa. 
 

Valitusaika 
 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen 
katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon, kun päätös on 
julkipanon jälkeen annettu. 
 
Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusviranomainen 
 

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. 
 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu  
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu  
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  
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Faksinumero:  029 56 42841 
Puhelinnumero:  029 56 42800 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Hallintovalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. 
 

Valituksen muoto ja sisältö 
 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi (vaatimukset) 

3) vaatimusten perustelut 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa 
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa 
ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi 
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään. 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen 
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

