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Kunnanhallitus 
 

Kokousaika 14.11.2022 klo 09:00 - 15:47 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone  

 

Saapuvilla olleet jäsenet Jari Huotari puheenjohtaja  Hannu Alenius  I varapuheenjohtaja 

 Jarmo Huhtamella II varapuheenjohtaja 

 Janne Hannola jäsen, saapui klo 9.06 

 Jari Huhtamella jäsen 

 Maritta Mäenpää jäsen 

 Heli Palolahti jäsen 

 Anna Roos jäsen 

 Jaana Seipiharju jäsen 

  

  

Muut saapuvilla olleet Janne Tervahauta valtuuston puheenjohtaja 

 Mari Palolahti kunnanjohtaja vt., esittelijä  

 Pirjo Kyrö  hallintojohtaja vs., pöytäkirjanpitäjä 

 

Laillisuus ja  

päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja  

 päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 9.11.2022. 

 

Asiat 198 - 213 

 

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastettiin sähköpostitse.                     

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Huhtamella ja Janne Hannola. 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus sähköpostitse 

 Jari Huotari  Pirjo Kyrö

 puheenjohtaja 

 pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika 21.11.2022 

 

Allekirjoitukset 

 sähköpostitse  sähköpostitse 

 Jarmo Huhtamella  Janne Hannola  

 

Pöytäkirjan nähtävänä 

pitäminen Pöytäkirja on viety 22.11.2022 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 

osoitteeseen www.inari.fi. 
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Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 

 

5/00.02.01/2022 

 

KHALL § 198  

Ohessa on luettelo kunnanhallituksen päätösvallan siirto-oikeuden 

perusteella tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi 

yleiseen tietoverkkoon päätöksen allekirjoituspäivänä. 

 

Tiedoksi: 

 Muistio EIP:n (Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lappiin 

-hanke) Brysselin matkasta 10. - 13.10.2022. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi 

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

mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan  

2. muut luetellut asiat. 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

 

Toimeksi:  hallinto-osasto/asiakirjapalvelut 

Lisätietoja:  kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti, puh. 040 522 1214, 

 mari.palolahti@inari.fi 

 

__________ 

 

 

Ennen tämän pykälän käsittelyä kokous keskeytettiin klo 9.07-13.26. 

Kuultavana toimialajohtajat Ilkka Korhonen klo 11.29 asti ja Arto Leppälä 

klo 13.18 asti sekä kiinteistöpäällikkö Jaakko Korppila klo 13.18-13.26. 
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Valtuuston kokouksen 3.11.2022 päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano 

 

3/00.02.00/2022 

 

KHALL § 199 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.  

  

  Lisätietoja:  kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti, puh. 040 522 1214, 

  mari.palolahti@inari.fi 

  __________ 
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Kutsuja tilaisuuksiin 

 

6/07.02.02.00/2022 

 

KHALL § 200 Hallintojohtaja 

 

 RAFO Rahoitus- ja johtamisfoorumi pidetään 8. - 9.2.2023 Helsingissä. 

 

 EIP-hankkeen Itä- ja Pohjois-Lapin älykkään erikoistumisen seminaari 

pidetään Tankavaarassa tiistaina 17.1.2023. Seminaarissa esitellään Itä- 

ja Pohjois-Lapin kehittämiskärkiä sekä mahdollisuuksia osallistua kan-

sainvälisiin innovaatio- ja kehityshankkeisiin ja hyödyntää EU-rahoitus-

ta. 

 Rajakuntaneuvoston yleiskokous pidetään 29.11.2022 Kirkkoniemessä. 

Jokaisesta jäsenkunnasta kutsutaan kaksi edustajaa, joista toisella on 

äänioikeus. 

 

 Kutsut ja tilaisuuksien ohjelmat ovat ohessa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää, että 

1. rahoitus- ja johtamisfoorumiin osallistuu luottamushenkilöistä kunnan-

hallituksen puheenjohtaja 

2. EIP-hankkeen seminaariin osallistuvat kunnanhallituksen ja valtuuston 

puheenjohtaja.  

3. valita edustajat rajakuntaneuvoston yleiskokoukseen sekä 

äänioikeutetun. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja 

  valitsi rajakuntaneuvoston yleiskokoukseen edustajiksi 

kunnanhallituksen   puheenjohtajan (äänioikeutettu) ja kunnanhallituksen 1. 

   varapuheenjohtajan.  

   

  

  Toimeksi:  hallinto-osasto/toimistosihteeri 

  Tiedoksi:  nimetyt 

  Lisätietoja:  kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti, puh. 522 1214, 

  mari.palolahti@inari.fi 

  __________ 
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Teknisen johtajan viran haettavaksi julistaminen / Haastattelut 

 

429/01.01.01.01/2022 

 

KHALL § 188 Kunnanjohtaja vt. 

 

 Tekninen johtaja Arto Leppälä on irtisanoutunut teknisen johtajan virasta 

1.5.2023 lukien. 

 

 Hallintosäännön 42 §:n mukaan valtuusto päättää mm. teknisen johtajan va-

linnasta. Hallintosäännön 17 §:n mukaan tekninen johtaja on teknisen lauta-

kunnan alaisen teknisen osaston toimialajohtaja. 

 

 Kunnanhallitus on 6.5.2019 § 117 päättänyt teknisen johtajan kelpoisuuseh-

doiksi seuraavat: virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, monipuoli-

nen perehtyneisyys kunnallisen teknisen toimen tehtäviin sekä työkokemus-

ta erityisesti vaativissa johtamistehtävissä. 

 

 Hallintosäännön 41 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi 

virkasuhteeseen ottava viranomainen paitsi silloin, kun asiasta päättäminen 

kuuluu valtuustolle. Silloin viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi kun-

nanhallitus. 

 

 Kunnanhallituksen puheenjohtajiston ja valtuuston puheenjohtajiston kans-

sa on keskusteltu mahdollisista muutoksista koskien avoinna olevia johtavia 

virkoja (tekninen johtaja ja elinkeinojohtaja). Virkojen yhdistämisestä on 

keskusteltu myös nykyisen teknisen johtajan kanssa. Hänen mukaansa yri-

tys- ja kehittämispalvelujen ja teknisen yhteistyötarpeet tulevat esille lähin-

nä erilaisissa hankkeissa, joissa on mukana yhdyskuntasuunnittelua. Uusi 

kunnanjohtaja aloittaa virassa todennäköisesti tammikuussa 2023 ja kun-

nanjohtajan tehtäviin kuuluu mm. kunnan vetovoimaisuuden ja elinvoimai-

suuden kehittäminen. Yritys- ja kehittämispalveluista on keskusteltu 

vt. elinkeinojohtajan kanssa. Hänen mukaansa aluemarkkinointia, yritysten 

toimitilapalveluja sekä yritys- ja kehittämispalvelujen organisointia tulisi 

arvioida uudelleen kokonaisuutena ja tarkastella vaihtoehtoisia toteuttamis-

malleja. Tähän kytkeytyy erityisesti aluemarkkinoinnin rahoitus. 

 

 Teknisen johtajan ja elinkeinojohtajan virkojen yhdistämistä ei esitetä tässä 

vaiheessa. Mikäli yritys- ja kehittämispalvelut ja tekniset palvelut halutaan 

saman toimialan alle, tulee myös luottamushenkilöorganisaatiota arvioida 

uudelleen. 

  

 Teknisen johtajan viran hakuilmoitus on ohessa. Tavoitteena on, että uusi 

tekninen johtaja olisi nykyisen johtajan perehdytyksessä tarpeellisen ajan. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi ajalle 

25.10. - 11.11.2022 oheisella hakuilmoituksella, joka julkaistaan kokonai-
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suudessaan kunnan verkkosivuilla, Kuntarekryssä, sosiaalisessa mediassa ja 

lyhennettynä Inarilaisessa, Kuntalehdessä ja Lapin Kansassa. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   vt. kunnanjohtaja, viestintä- ja yhteistoiminta- 

  päällikkö  

  Tiedoksi:   tekninen lautakunta 

  Lisätietoja:   kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

 

KHALL § 188 Kunnanjohtaja vt. 

 

 Tekninen johtaja Arto Leppälä on irtisanoutunut teknisen johtajan virasta 

1.5.2023 lukien. 

 

 Hallintosäännön 42 §:n mukaan valtuusto päättää mm. teknisen johtajan va-

linnasta. Hallintosäännön 17 §:n mukaan tekninen johtaja on teknisen lauta-

kunnan alaisen teknisen osaston toimialajohtaja. 

 

 Kunnanhallitus on 6.5.2019 § 117 päättänyt teknisen johtajan kelpoisuuseh-

doiksi seuraavat: virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, monipuoli-

nen perehtyneisyys kunnallisen teknisen toimen tehtäviin sekä työkokemus-

ta erityisesti vaativissa johtamistehtävissä. 

 

 Hallintosäännön 41 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi 

virkasuhteeseen ottava viranomainen paitsi silloin, kun asiasta päättäminen 

kuuluu valtuustolle. Silloin viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi kun-

nanhallitus. 

 

 Kunnanhallituksen puheenjohtajiston ja valtuuston puheenjohtajiston kans-

sa on keskusteltu mahdollisista muutoksista koskien avoinna olevia johtavia 

virkoja (tekninen johtaja ja elinkeinojohtaja). Virkojen yhdistämisestä on 

keskusteltu myös nykyisen teknisen johtajan kanssa. Hänen mukaansa yri-

tys- ja kehittämispalvelujen ja teknisen yhteistyötarpeet tulevat esille lähin-

nä erilaisissa hankkeissa, joissa on mukana yhdyskuntasuunnittelua. Uusi 

kunnanjohtaja aloittaa virassa todennäköisesti tammikuussa 2023 ja kun-

nanjohtajan tehtäviin kuuluu mm. kunnan vetovoimaisuuden ja elinvoimai-

suuden kehittäminen. Yritys- ja kehittämispalveluista on keskusteltu 

vt. elinkeinojohtajan kanssa. Hänen mukaansa aluemarkkinointia, yritysten 

toimitilapalveluja sekä yritys- ja kehittämispalvelujen organisointia tulisi 
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arvioida uudelleen kokonaisuutena ja tarkastella vaihtoehtoisia toteuttamis-

malleja. Tähän kytkeytyy erityisesti aluemarkkinoinnin rahoitus. 

 

 Teknisen johtajan ja elinkeinojohtajan virkojen yhdistämistä ei esitetä tässä 

vaiheessa. Mikäli yritys- ja kehittämispalvelut ja tekniset palvelut halutaan 

saman toimialan alle, tulee myös luottamushenkilöorganisaatiota arvioida 

uudelleen. 

  

 Teknisen johtajan viran hakuilmoitus on ohessa. Tavoitteena on, että uusi 

tekninen johtaja olisi nykyisen johtajan perehdytyksessä tarpeellisen ajan. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi ajalle 

25.10. - 11.11.2022 oheisella hakuilmoituksella, joka julkaistaan kokonai-

suudessaan kunnan verkkosivuilla, Kuntarekryssä, sosiaalisessa mediassa ja 

lyhennettynä Inarilaisessa, Kuntalehdessä ja Lapin Kansassa. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   vt. kunnanjohtaja, viestintä- ja yhteistoiminta- 

  päällikkö  

  Tiedoksi:   tekninen lautakunta 

  Lisätietoja:   kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

 

KHALL § 201 Kunnanjohtaja vt. 

 

 Teknisen johtajan viran hakuaika päättyy 11.11.2022 klo 15.00. Yhteenveto 

hakijoista, johon on merkitty hakijan koulutus, työkokemus sekä 

vt. kunnanjohtajan käsitys hakijan kelpoisuudesta, toimitetaan kunnanhalli-

tuksen jäsenille hakuajan päättymisen jälkeen perjantaina 11.11.2022 säh-

köisesti. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää 

1. haastatteluun kutsuttavat 

2. että haastattelut pidetään keskiviikkona 23.11.2022 

3. että haastatteluryhmään kuuluvat kunnanhallitus, valtuuston puheenjoh-

tajisto, vt. kunnanjohtaja ja sihteerinä toimii vs. hallintojohtaja 

4. kutsua haastatteluryhmään myös teknisen lautakunnan puheenjohtajan 

sekä vasemmistoliiton edustajan. 
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 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

 Kunnanhallitus päätti, että 

1. haastatteluun kutsutaan Panu Leinonen, Mikko Polet ja Reetta-Mari    

Tammela. 

2. haastattelut pidetään keskiviikkona 23.11.2022 Ivalossa 

kunnantalolla 

3. haastatteluryhmään kuuluvat kunnanhallitus, valtuuston  

puheenjohtajisto, kunnanjohtaja vs. ja hallintojohtaja vs. 

4. haastatteluryhmään kutsutaan myös teknisen lautakunnan 

puheenjohtajan sekä vasemmistoliiton edustajan. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  

  Toimeksi:  hallinto-osasto / hallintojohtaja vs. 

  Lisätietoja:  kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti, puh. 040 522 1214, 

  mari.palolahti@inari.fi 

  __________ 
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Kunnan eläinlääkäreiden palkkausta, päivystyskorvauksia ja päivystysvapaita sekä 

valvontatehtäviä koskevan paikallisen sopimuksen irtisanominen  

 

128/01.02.01.02/2017 

 

KHALL § 202 Sosiaali- ja terveysjohtaja 

  

 Inarin kunnanhallitus on 18.4.2017 § 125 hyväksynyt oheisen kunnaneläin-

lääkäreiden palkkausta, päivystyskorvauksia ja päivystysvapaita sekä val-

vontatehtäviä koskevan paikallisen sopimuksen. Lääkärisopimuksessa ta-

pahtuneiden muutosten sekä paikalliseen sopimukseen liittyvien tulkintaeri-

mielisyyksien vuoksi on perusteltua irtisanoa JUKO ry:n kanssa tehty pai-

kallinen sopimus. Tarvittaessa käynnistetään neuvottelu uudesta paikallises-

ta sopimuksesta. 

 

 Kunnallisen pääsopimuksen 13 §:n 3 momentin mukaan paikallinen sopi-

mus voidaan milloin tahansa irtisanoa päättymään kolmen kuukauden ku-

luttua irtisanomisen tiedoksiantamisesta, minkä jälkeen noudatetaan asian-

omaisen valtakunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä, ellei ole 

tehty uutta paikallista sopimusta. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää irtisanoa kunnaneläinlääkäreiden palkkausta, päi-

vystyskorvauksia ja päivystysvapaita sekä valvontatehtäviä koskevan pai-

kallisen sopimuksen 21.2.2023 alkaen. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:  Sosiaali- ja terveysjohtaja 

  Tiedoksi:  ammattijärjestöt, KT Kuntatyönantajat, Sarastia Oy/palkat 

  Lisätietoja:  kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti, puh. 040 522 1214 

  mari.palolahti@inari.fi 

  __________ 
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Korottoman tilapäislainan antaminen Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy:lle 

 

443/02.05.03.02/2022 

 

KHALL § 203 Talouspäällikkö 

 

 Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy on toimittanut kuntaan oheisen 

lainahakemuksen, jossa se hakee lyhytaikaista lainaa 65 000 euroa vuoden 

2020 opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen takaisinmaksuun.  

 

 Nuoriso- ja luontomatkailukeskus hakee vuosittain opetus- ja kulttuurimi-

nisteriöltä toiminnan yleisavustusta. Yhtiö on v. 2020 hakenut ja saanut mi-

nisteriöltä 225 000 euroa avustusta nuorisokeskustoimintaan. Ministeriö on 

pyytänyt lisäselvitystä matkatoimiston kautta tulevien kv-nuorisoryhmien 

osalta elinkeinotoimintana, voidaanko sitä laskea varsinaiseksi nuorisokes-

kustoiminnaksi. Yhtiö on lisäselvityspyyntöön vastannut aikaisemmalla 

oletuksella, että toiminta on ollut hyväksyttävää nuorisokeskustoimintaa. 

 

 Nyt ministeriöltä on tullut päätös, ettei avustuksella voida tukea elinkeino-

toimintaa ja yhtiön tulisi maksaa avustusta takaisin 103 000 euroa. Yhtiö on 

tehnyt oikaisuvaatimuksen päätöksestä. 

 

 Nuoriso- ja luontomatkailukeskus hakee kunnalta tilapäistä lainaa pystyäk-

seen pitämään yhtiön kassan toimivalla tasolla palautettavan 

avustusmaksun jälkeen. Yhtiö katsoo pystyvänsä maksamaan lainan 

takaisin 13 kuukauden kuluessa kuukausittaisilla lyhennyksillä, alkaen 

vuoden 2023 helmikuun alusta. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää 

1. antaa Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy:lle 65 000 euron korot-

toman tilapäisen lainan avustuksen takaisinmaksua varten 

2. että Nuoriso- ja matkailukeskus Inari Oy maksaa lainan takaisin 13 kuu-

kauden kuluessa, alkaen 1.2.2023. Kuukausittainen lyhennys on 5 000 

euroa. 

3. että lainan myöntämisen muista ehdoista päättää ja sopii yhtiön kanssa 

talouspäällikkö. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely: 

 Jaana Seipiharju poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja 

  päätöksenteon ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  
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  Toimeksi:  Talouspäällikkö 

  Tiedoksi:  Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Inari Oy 

  Lisätietoja:  talouspäällikkö Pirjo Kyrö, puh. 040 517 5042, 

  pirjo.kyro@inari.fi 

  __________ 
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Nuorisovaltuuston asettaminen / täydentäminen 

 

484/00.00.01.01/2021 

 

KHALL § 280 Hallintojohtaja  

   

 Kuntalain (410/2015) 26 §:n mukaan "Nuorten osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuoriso-

valtuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huo-

lehdittava sen toimintaedellytyksistä." Inarin hallintosäännön 13 §:n 

mukaan kunnan vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto, 

vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto sekä Inarin kunnan kalatalouden 

kehittämisrahaston hallitus.  

 

 Inarin kouluilla on valittu ehdokkaat jäseniksi kaudelle 2021 - 2023 syksyn 

aikana. NuVan toimintasäännön mukaan toimikausi alkaa marraskuussa. Jä-

seniksi valittaviksi esitetään seuraavia nuoria toimikaudeksi 1.11.2021 -

 31.10.2023. 

 

 Nuorisovaltuuston yhteyshenkilönä toimii nuoriso-ohjaaja. 

 

 Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto valitsee edus-

tajansa valtuustoon, sivistyslautakuntaan, Selvä Peli -työryhmään sekä las-

tensuojelun kehittämistyöryhmään sekä halutessaan mahdollisiin muihin 

toimielimiin ja työryhmiin / edustustehtäviin, joihin edustaja voidaan nime-

tä.  

 

 Nuorisovaltuusto on nimennyt valtuustoon edustajakseen Hilda Mustan, 

lastensuojelun kehittämistyöryhmään Kaisla Suomisen ja Selvä Peli -työ-

ryhmään Emma Muhosen. Muihin toimielimiin nuorisovaltuusto ei tässä 

vaiheessa nimeä edustusta pienen jäsenmäärän takia. Esitys ohessa. Lisäksi 

esityksessä todetaan, että Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta ei ole ni-

metty edustusta. 

 

 Lisäksi nuorisovaltuusto esittää, että valtuusto ja yllä olevat työryhmät va-

litsevat jäsenistään Nuva-kummit, jotka toimivat nuorisovaltuutettujen tu-

kena kokouksissa ja toiminnassa. Nuorisovaltuutetut kokevat, että aikuisen 

tuella ja opastuksella on tärkeä rooli lautakunta- ja työryhmätyöskentelyssä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

Kunnanhallitus päättää 

1. asettaa Inarin nuorisovaltuuston toimikaudeksi 1.11.2021 - 31.10.2023 

seuraavasti: 

 

Sevettijärven koulu 

Markus Porsanger  

 

Inarin koulu 
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Hilda Musta    

Kaisla Suominen   

Ainomaija Mäenpää (varajäsen) 

Emma Saari (varajäsen) 

 

Ivalon yläasteen koulu 

Emma Muhonen 

 

Ivalon lukio 

Lauri Niemelä 

Vilho-Simon Mäkinen 

 

Saamelaisalueen koulutuskeskus 

- 

 

Nuorisovaltuuston yhteyshenkilönä toimii nuoriso-ohjaaja. 

 

1. merkitä tiedoksi, että nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen val-

tuustoon Hilda Mustan nuorisovaltuuston toimikauden ajaksi 

2. valita Nuva-kummin valtuuston kokouksia varten. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

Nuva-kummiksi valtuuston kokouksia varten valittiin Essi Lappalainen. 

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

Toimeksi:   nuoriso-ohjaaja, vapaa-aikasihteeri 

Tiedoksi:   valitut, koulut 

Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

    puh. 040 522 1214  

__________ 

 

KHALL § 204 Kunnanjohtaja vt. 

 

Inarin nuorisovaltuusto on pitänyt nuorisovaltuuston täydennysvaalit Ivalon 

ja Inarin yläkouluissa. Lukiossa ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa 

vaaleja ei pidetty vähäisen kiinnostuksen takia. Sevettijärven koululta ei ole 

saatu edustajaa. 

 

Nuorisovaltuuston toimikausi on 1.11.2021-31.10.2023. Jäseniksi esitetään 

valittavaksi loppukaudeksi päätösehdotuksessa olevia henkilöitä.  

 

Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 
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1. täydentää Inarin nuorisovaltuustoa meneillään olevan toimikauden ajak-

si seuraavasti: 

  

Inarin yläkoulu 

Nuppu-Maaria Näkkäläjärvi 

Leo Vilmunen 

Áile-Saara Harjula (varajäsen) 

Jasmin Kangasniemi (varajäsen) 

 

Ivalon yläkoulu 

Emma Muhonen (valittu toimikauden alussa) 

Tinja Pekkala 

Nelli Turunen 

Sunna Aho (varajäsen) 

Sinna Vähärautio (varajäsen) 

Saana Bogdanoff (varajäsen) 

Sire Saijets (varajäsen) 

Saana Pääkkö (varajäsen) 

 

Ivalon lukio 

Emma Gahmberg (valittu toimikauden alussa) 

Hilda Musta (valittu toimikauden alussa) 

Tiia-Káren Alakorva 

 

Saamelaisalueen koulutuskeskus 

Ainomaija Mäenpää (valittu toimikauden alussa) 

Jasmi Mäenpää 

 

2. merkitä tiedoksi, ja antaa ao. toimielimille tiedoksi, että nuorisovaltuus-

to on nimennyt edustajakseen nuorisovaltuuston toimikauden ajaksi 

- valtuustoon Hilda Mustan, varalle Emma Gahmbergin 

- elinvoimajaostoon Nuppu-Maaria Näkkäläjärven 

- sivistyslautakuntaan Ainomaija Mäenpään, varalle Nelli Turusen 

- tekniseen lautakuntaan Leo Vilmusen, varalle Jasmi Mäenpään 

 

3. esittää elinvoimajaostolle, sivistyslautakunnalle ja tekniselle lautakun-

nalle, että ne valitsevat Nuva-kummin kokouksia varten. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:  Hallinto-osasto/asiakirjapalvelut 

  Tiedoksi:  nimetyt, elinvoimajaosto, sivistyslautakunta, tekninen 

   lautakunta 
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  Lisätietoja:  kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti, puh. 040 522 1214, 

  mari.palolahti@inari.fi 

 

  __________ 
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Jäsenten nimeäminen ympäristönsuojelumääräysten laadinnan työryhmään Arktisen Lapin 

ympäristönsuojelun toiminta-alueella 

 

442/07.02.02.00/2022 

 

KHALL § 205 Kunnanjohtaja vt. 

 

 Arktisen Lapin ympäristönsuojelun ympäristöjaosto esittää yhteistoiminta-

alueen kunnille, että ne nimeäisivät jäsenensä (1-2) ympäristönsuojelumää-

räysten laadinnan työryhmään 31.3.2023 mennessä. Työryhmä aloittaa 

työskentelyn kevättalvella 2023. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmään Inarin kunnan edustajiksi ympä-

ristöyksikön johtaja Minna Saramon sekä yhden 

luottamushenkilöedustajan. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja 

nimesi luottamushenkilöedustajaksi Anu Avaskarin.  

  

  Toimeksi:  Hallinto-osasto/asiakirjapalvelut 

  Tiedoksi:  nimetyt, Arktisen Lapin ympäristönsuojelun ympäristöjaosto 

  Lisätietoja:  kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti, puh. 040 522 1214, 

  mari.palolahti@inari.fi 

 

  __________ 
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Lapin hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosopimuksen hyväksyminen 

 

487/01.00.01/2021 

 

KHALL § 206 Hallintojohtaja vs. 

 

 Lapin hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä koskeva lakisääteinen yh-

teistoimintamenettely on saatu valmiiksi syksyn aikana. 

 

 Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on 19.10.2022 § 305 osaltaan hyväk-

synyt oheisen henkilöstön siirtosopimuksen ja lähettänyt sen päätöksente-

koon luovuttaville organisaatioille. Lapin hyvinvointialueen henkilöstöjoh-

taja Marjo Kuittisen mukaan siirtosopimukseen ei tässä vaiheessa liitetä ni-

milistaa siirtyvästä henkilöstöstä, vaan ne tiedot toimitetaan erikseen me-

nossa olevissa tuotantokonversioissa.  

 

 Kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti on esteellinen (yhteisöjäävi) käsittelemään 

tätä asiaa. Samoin ensimmäinen sijainen Jaakko Seppänen on esteellinen 

(osallisuusjäävi). Esittelijänä toimii kunnanjohtaja vs. Arto Leppälä.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää  

1. hyväksyä Inarin kunnan ja Lapin hyvinvointialueen välisen henkilöstön 

liikkeen luovutusta koskevan henkilöstön siirtosopimuksen 

2. että siirtosopimuksen allekirjoittaa vs. kunnanjohtaja Arto Leppälä. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely: 
 Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi vt. kunnanjohtaja Mari 

Palolahti poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) ja paikalla oli esittelijänä  

kunnanjohtaja vs. Arto Leppälä. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

  

  Toimeksi:  Hallinto-osasto/asiakirjapalvelut 

  Tiedoksi:      Lapin hyvinvointialue, ammattijärjestöt 

  Lisätietoja:  kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti, puh. 040 522 1214, 

  mari.palolahti@inari.fi 

 

  __________ 
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Lausunto luonnoksesta kansalliseksi metsästrategiaksi 

 

409/00.04.00/2022 

 

KHALL § 207 Tekninen johtaja 

 

 Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja Kansallisen metsästrategia 

2035:n luonnoksesta 14.11.2022 mennessä. Luonnos ohessa. 

 

 Strategia sisältää neljä pääkohtaa.  

 

 Kohdassa 2 kuvataan metsäalan toimintaympäristön muutos, jossa korostuu 

tulevaisuuden ennakointi. Suomi on sitoutunut yli sataan kansainväliseen 

metsiä ja ympäristöä käsittelevään sopimukseen. Keskeisenä on YK:n kes-

tävän kehityksen tavoitteet sekä EU:n luonnon monimuotoisuuteen ja met-

sien hiilensidontaan liittyvät tavoitteet.  

 

 Kohdassa 3 kuvataan tahotilaa, jonka visio on tavoitella kasvavaa hyvin-

vointia metsästä ja metsille. Visio korostaa sitä, että metsästrategia on myös 

kasvustrategia, jossa hyvinvointi viittaa vaurauteen, hyvään elämänlaatuun 

ja terveyteen. 

  

 Kohdassa 4 kuvataan toimeenpanoon liittyvä hankesalkku, jossa on kolme 

kärkihanketta, Metsien kasvu-kärkihanke toteuttaa erityisesti metsien aktii-

visen, kestävän ja monipuolisen käytön päämäärää sekä osaltaan myös met-

sien elinvoimaisuuden ja sopeutumiskyvyn tavoitteita. Elonkirjoa talous-

metsissä-kärkihanke puolestaan kohdistuu päämäärään, jolla vahvistetaan 

metsien elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä. Metsä-

alan uudistaminen-kärkihanke toteuttaa erityisesti tiedolla johtamisen ja 

osaamisen päämäärää. 

  

 Kohdassa 5 käsitellään strategian vaikutuksia, mutta tämän arvioinnin tekee 

ulkopuolinen toimija. 

 

 Kansalliseen metsästrategiaan on kuvattu laajasti metsään liittyviä kansalli-

sia ja kansainvälisiä odotuksia, jotka saattavat olla hyvinkin päällekkäisiä ja 

toistensa poissulkevia. Toisaalta metsästrategian päämääränä on yhteenso-

vittaa näitä erilaisia odotuksia ja tavoitteita, joita on kohdistettu Suomen 

kansallisomaisuuteen. Luonnoksen mukana on oheinen keskeneräinen stra-

tegisten vaikutusten yhteenveto, mutta siinä ei ole arvioitu sellaisia strate-

gian vaikutuksia, jotka ovat olennaisia arvioitaessa kunnan kannanottoa 

strategialuonnoksesta. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Inarin kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, että strategialuonnoksen 

visio ja tavoitteet on hyvin asetettu, mutta lausuntopyynnössä tulisi olla mu-

kana myös strategialuonnoksen vaikutusten arvioinnin tulokset, jotta sitä 

voisi arvioida oman kunnan osalta. 
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 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

   

  Tiedoksi:  Maa- ja metsätalousministeriö 

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

  arto.leppala@inari.fi 

 

  __________ 
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Inarin kunnan maapoliittinen ohjelma 

 

98/10.00.00/2020 

 

KHALL § 39 Tekninen johtaja 

 

Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä, jotka 

saavat tavoitteensa osin kuntasuunnittelusta. Maapolitiikan tulee nojata pe-

rimmäisiltä osiltaan kuntastrategiaan ja kunnan elinvoimaohjelmaan. Maa-

politiikan, yleis- ja asemakaavoituksen, asunto- ja elinkeinopolitiikan sekä 

muun kuntasuunnittelun vuorovaikutuksella varmistetaan kunnan strategi-

sen suunnittelun onnistuminen.  

 

Maapolitiikan tavoitteiden ja toimintalinjan muodostaminen on osa kunnan 

strategista suunnittelua. Kunnan on hyvä päättää toimintatavoista, joita 

maapolitiikassa käytetään. Voidaan puhua jopa etukäteen päätetystä toimin-

talinjasta, jota noudatetaan pyrittäessä maapolitiikan tavoitteisiin. Maapo-

liittisen toimintalinjan tulee olla johdonmukainen ja tasapuolinen. Hankalis-

sakin tilanteissa tulisi toimia valitun strategian mukaisesti. Ilman sitoutu-

mista tehtyihin maapoliittisiin linjavalintoihin tämä on vaikeaa. Hyvä ja toi-

miva tapa varmistaa maapolitiikan keinojen linjakas ja tehokas käyttäminen 

on laatia maapoliittinen ohjelma. 

 

Yksinkertaisimmillaan käytännön toteuttava maapolitiikka on maan hankki-

mista, tonttien tai rakennuspaikkojen luovuttamista, kaavoitukseen liitty-

vien sopimusten tekoa sekä yksityisessä omistuksessa olevien tonttien ra-

kentamisen edistämistä. Maapolitiikan tehostaminen merkitsee sitä, että tar-

peen mukaan lain mukaisia maapolitiikan keinoja käytetään. Keinojen käyt-

töä vaatii ensi sijassa kunnan veronmaksajien etu. Inarin kunnassa kunnan 

maapolitiikan voidaan katsoa olevan laajempi sisältäen kunnan maapoliitti-

set kannanotot eri maankäyttömuotojen yhteensovittamisessa kuten  

esimerkiksi: 

 

 matkailurakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella 

 ohjelmapalvelualueiden yhteensovittaminen luontoympäristön ja mui-

den elinkeinojen kanssa 

 koirat, porot, hevoset, mönkijät, moottorikelkat, maastoautot, maasto-

pyörät, lumikenkäily 

 matkailun ja muiden elinkeinojen yhteensovittaminen asemakaava-

alueiden ulkopuolella 

 kaivannaistoimialan yhteensovittaminen luontoympäristön ja muiden 

elinkeinojen kanssa 

 kullanhuuhdonta, koneellinen kullankaivuu, malminetsintä, kaivostoi-

minta 

 tuulivoimarakentamisen ja energiaverkkojen yhteensovittaminen luonto-

ympäristön ja muiden elinkeinojen kanssa 

 rautatien yhteensovittaminen luontoympäristön ja muiden elinkeinojen 

kanssa, mikäli tällainen hanke on muodostumassa 
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 kunnan omistamien metsien käyttö 

 kunnan omistamien vesialueiden käyttö 

 kunnan maapoliittiset tavoitteet yhteismetsässä 

 asema- ja yleiskaavoituksen kehittäminen ja painopistealueet tulevai-

suudessa. 
 

Kunnalla on mahdollisuus pyrkiä maapoliittisten tavoitteiden toteutumiseen 

erilaisin keinoin. Kunnan kaavoitusmonopoli on maapolitiikan perusta. Se-

kä tavoitteet että käytetyt keinot voivat olla kunnittain hyvinkin erilaiset. 

Toteuttavan maapolitiikan voidaan kuitenkin katsoa koostuvan maapoliittis-

ten keinojen käytöstä. 

 

Hallintoon on tulossa korkeakouluharjoittelija maaliskuussa kolmeksi kuu-

kaudeksi ja kunnanjohtaja on sopinut hänen tehtäväkseen maapoliittisen oh-

jelman valmistelussa avustamisen. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
Kunnanhallitus päättää käynnistää maapoliittisen ohjelman laadinnan. 

 

Käsittely: 

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

Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

Toimeksi:   kunnanjohtaja, tekninen johtaja 

Lisätietoja:   tekninen johtaja Arto Leppälä,  

      puh. 0400 692 363 

__________ 

 

 

KHALL § 208 Tekninen johtaja 

 

 Maapoliittista ohjelmaa on valmisteltu teknisen toimen ja hallinnon yhteis-

työssä. Tekninen johtaja ja kaavoitusinsinööri ovat laatineet Inarin kunnan 

maapoliittisista toimintatavoista oheisen ohjeen Maapoliittinen ohjelma; 

Inarin kunnan maapoliittiset linjaukset. Inarin kunnan maapoliittisia lin-

jauksia on esitelty valtuustolle 21.4.2021, 11.11.2021 ja 14.10.2022.  

  

 Hallinnossa on lisäksi laadittu ohessa oleva laaja selvitys Inarin maapolitii-

kan perusteista. Rakenteellisesti Inarin kunnan maapolitiikan perusteet 

muodostaa yleissivistävän täydentyvän perusteoksen, jota ei ole tarkoitus 

hyväksyä, mutta joka antaa lisäsyvyyttä maapolitiikan kysymyksiin ja 

siihen liittyviin lainsäädäntöön sekä Inarin kunnan aikaisempiin maapolitii-

kan toimintatapoihin. Oheisaineistoon on lisätty myös läpileikkaus Inarin 

kunnan alueella olevista suojelualueista ja suojeluohjelmien alueista sekä 
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linkki voimassa olevaan maakuntakaavaan selostuksineen. (Linkki on 

laitettu sähköiseen kokousjärjestelmään välilehdelle kunnanhallitus.) 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää esittää oheisen Maapoliittinen ohjelma; Inarin kun-

nan maapoliittiset linjaukset valtuuston hyväksyttäväksi. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

   

 

 Käsittely: 

 

 Tekninen johtaja oli asiantuntijana kokouksessa. Kokous keskeytettiin 

kuulemisen ajaksi. 

  

 Kunnanhallitus teki ohjelmaan seuraavat muutokset: 

 Kohta 5.4. Inarin kunta sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella ja erityisellä 

poronhoitoalueella, mikä mahdollistaa myös omaleimaisen elämystalouden 

kehittämisen. Inarin kunta edistää maapoliittisin keinoin erämaa-alueiden ja 

luonnonsuojelualueiden elämystalouden kehittymistä kulttuurisiin 

elinkeinoihin perustuvien kulkuoikeuksien kautta yhteistyössä elinkeinojen 

kanssa. 

  

 kohta 5.3 Inarin kunta ei puolla uusien luonnonsuojeluohjelmien 

osoittamista valtion omistamille alueille paitsi erittäin tärkeiden 

perusteluiden vuoksi. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen edellä mainituin 

muutoksin. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Valtuustolle 

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

  arto.leppala@inari.fi 

  __________ 
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Valtuustoaloite Ivalon asemakaavan liikerakennusten korttelin 7 muuttamiseksi 

asuntorakentamiseen  

 

431/10.02.03/2022 

 

KHALL § 209 Kunnanjohtaja vt. 

 

 10 valtuutettua jätti valtuustossa 14.10.2022 oheisen aloitteen. Aloitteessa 

esitetään, että Ivalon Sairaalantien tontin 7 KM Sairaalantien liikerakennus-

ten korttelialueen, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, muutetta-

vaksi asuntorakentamista varten.  

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää pyytää aloitteeseen teknisen johtajan lausunnon 

31.1.2023 mennessä. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

   

 Toimeksi:  tekninen johtaja 

  Lisätietoja:  kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti, puh. 040 522 1214, 

  mari.palolahti@inari.fi 

 

  __________ 

 

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

16/2022 25 

 

Kunnanhallitus § 105 16.04.2018 

Kunnanhallitus § 104 01.04.2019 

Kunnanhallitus § 79 29.03.2021 

Kunnanhallitus § 158 21.06.2021 

Valtuusto § 55 12.08.2021 

Kunnanhallitus § 145 22.08.2022 

Kunnanhallitus § 210 14.11.2022 

 

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.  
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 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   Kalotin oppimiskeskus -säätiö 

 Tiedoksi:  taloussihteeri 

  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  
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  __________ 

 

 

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 

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  
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  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

KHALL § 158 Hallintojohtaja 

 

 Kalotin oppimiskeskus -säätiön selvitysmies ilmoittaa Kalottikeskus-kiin-

teistön myyntiprosessia koskevassa selvityksessä, että suunniteltu kiinteis-

tökauppa saattaa purkautua (ostajan ilmoitukset 31.5.2021 ja 15.6.2021). 

Jotta Inarin kunnan erityistavoite 2021 säätiön osalta toteutuu, eli kiinteistö 

myytäisiin ja säätiö purkautuisi viivytyksettä, tulee tehdä uusia ratkaisuja.  

 

 KPMG Oy:n lakimiesten ohjeen mukaan "mikäli kiinteistöä ei saada kol-

mannelle taholle myytyä, kiinteistöä ja lainoja ei varsinaisesti luovuteta 

kunnalle, vaan kiinteistö myydään kunnalle ja säätiö maksaa velkansa saa-

dulla kauppahinnalla pois, jonka jälkeen säätiö voidaan purkaa. Tässä mal-

lissa kunnan ei olisi tarpeen ottaa velkoja itse vastattavakseen ja kiinteistön 

luovutus olisi vastikkeellinen, jolloin mahdolliset riskit veroseuraamusten 

yms. osalta minimoidaan." Mikäli Inarin kunta ei osta kiinteistöä, selvitys-

mies hakee säätiön konkurssiin. 

 

 Säätiöllä on velkaa yhteensä 153 446,29 euroa, joka koostuu Inarin kunnan, 

Osuuspankin ja Verohallinnon veloista. Näistä veloista Inarin kunnan ta-

kaamaa ulkopuolista velkaa on 90 493,98 euroa ja muuta velkaa 62 952,31 

euroa. Koska selvitystilaprosessi kestää myynnin purkautumisen ja tulevan 

ostopäätöskäsittelyn johdosta jopa syyskuuhun 2021, kiinteistöstä aiheutuu 

kuluja, joiden tarkka arviointi tässä vaiheessa on vaikeaa. Arviona voidaan 

pitää noin 30 000 euroa, joka koostuu konserniyhtiöiden Inergia Oy:n kau-

kolämpö-, sähkö- ja vesimaksuista, Inarin Kiinteistöt Oy:n kiinteistön hoi-

tokuluista sekä Sarastia Oy:n taloushallintokuluista.     

  

 Ohessa säätiön selvitysmiehen esitys Inarin kunnalle ostaa kiinteistö välit-

tömästi, jotta 12.1.2021 rekisteröity selvitystilaprosessi saadaan 

päätökseensä.   

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
Kunnanhallitus päättää ehdollisesti, mikäli allekirjoitettu kauppa purkautuu 

ulkopuolisen Kalottikeskus-kiinteistön ostajan kanssa 

1. esittää valtuustolle, että Inarin kunta ostaa Kalottikeskus-kiinteistön Ka-

lotin oppimiskeskus -säätiöltä tilapäisesti Tilapalvelu liikelaitokselle 

kaikkien sen hetkisten säätiön velkojen määrällä, (tällä hetkellä 

153 446,29 eurolla) lisättynä tulevien kiinteistön hoitokulujen määrällä 

(tällä hetkellä arvio 30 000 euroa) säätiön lakkauttamisen loppuun saat-

tamiseksi 
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2. esittää valtuustolle vuoden 2021 talousarvion investointiosaa muutetta-

vaksi siten, että Tilapalvelu liikelaitoksen investointimenoihin varataan 

185 000 euroa Kalottikeskus-kiinteistön ostoa varten ja edelleen myyn-

nin toteutuessa 115 000 euroa investointituloihin 

3. valtuuston päättäessä ostaa Kalottikeskus-kiinteistön, antaa Tilapalvelu 

liikelaitokselle ohjeen sopia kiinteistön saattamisesta välittömästi kau-

pan toteutumisen jälkeen myyntiin Inarin Kiinteistöt Oy:n kanssa siten, 

että kiinteistön myynnin pohjahinta on edelleen 115 000 euroa ja hyväk-

syä, että kiinteistön sähkö-, vesi-, ja lämpöliittymät kuuluvat kiinteistö-

kaupalle edellä määritettyyn pohjahintaan.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

 Valtuustolle 

  Tiedoksi:   Kalotin oppimiskeskus -säätiö /selvitysmies, 

     Tilapalvelu liikelaitos 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja Mari Palolahti,  

    puh. 040 522 1214 

  __________ 

 

 

 

 

VALT § 55 Ohessa säätiön selvitysmiehen esitys Inarin kunnalle ostaa kiinteistö välit-

tömästi, jotta 12.1.2021 rekisteröity selvitystilaprosessi saadaan 

päätökseensä.  

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus päätti ehdollisesti, mikäli allekirjoitettu kauppa purkautuu 

ulkopuolisen Kalottikeskus-kiinteistön ostajan kanssa 

1. esittää valtuustolle, että Inarin kunta ostaa Kalottikeskus-kiinteistön Ka-

lotin oppimiskeskus -säätiöltä tilapäisesti Tilapalvelu liikelaitokselle 

kaikkien sen hetkisten säätiön velkojen määrällä, (tällä hetkellä 

153 446,29 eurolla) lisättynä tulevien kiinteistön hoitokulujen määrällä 

(tällä hetkellä arvio 30 000 euroa) säätiön lakkauttamisen loppuun saat-

tamiseksi 

2. esittää valtuustolle vuoden 2021 talousarvion investointiosaa muutetta-

vaksi siten, että Tilapalvelu liikelaitoksen investointimenoihin varataan 

185 000 euroa Kalottikeskus-kiinteistön ostoa varten ja edelleen myyn-

nin toteutuessa 115 000 euroa investointituloihin. 

 

 Päätös:  
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  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

  Lisätietoja:  hallintojohtaja Mari Palolahti, puh. 040 522 1214  

 __________  

 

KHALL § 145 Kunnanjohtaja vt. 

 

 Kalottikeskus-kiinteistöä ei saatu myytyä ulkopuoliselle ostajalle ja Inarin 

kunta osti kiinteistön valtuuston päätöksen mukaisesti. Tilapalvelu liikelai-

toksen kiinteistöpäällikkö on esittänyt, että kohde laitetaan uudelleen myy-

täväksi lähtöhinnalta 1000 euroa eniten tarjoavalle. Myyntikanavaksi hän 

esittää Huutokaupat.com -sivustoa. Kunnanhallitus hyväksyi 28.3.2022 Ina-

rin kuntakonsernin kiinteistöpoliittisen ohjelman ja sen mukaan Kalottikes-

kus myydään. Samoin Inarin Kiinteistöt Oy:n omistuksessa oleva rivitalo 

on salkutuksessa esitetty myytäväksi. Toimitusjohtaja Sampo Kirjarinnan 

mukaan Kalottikeskuksen myynnin yhteydessä tulee mainita, että rivitalo 

tulee myös myyntiin. 

 

 Kiinteistöpäällikkö tulee kokoukseen kuultavaksi. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää laittaa Kalottikeskus-kiinteistön uudelleen myytä-

väksi eniten tarjoavalle Huutokaupat.com -sivustolle siten, että lähtöhinta 

on 1000 euroa. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely:  

 Kiinteistöpäällikkö Jaakko Korppila oli paikalla asiantuntijana klo 16.25 -

 16.35. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi.  

 

 Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää  

1. laittaa Kalottikeskus-kiinteistön uudelleen myytäväksi 

Huutokaupat.com -sivustolle 

2. että kunnanhallitus hyväksyy tai hylkää saadut tarjoukset. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuk-

sen.  
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 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   Tilapalvelu liikelaitos 

  Tiedoksi:   Inarin Kiinteistöt Oy    

 Lisätietoja:   kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti,  

      puh. 040 522 1214  

  __________ 

 

KHALL § 210 Kunnanjohtaja vt. 

 

 Kalottikeskus-kiinteistö oli myynnissä Huutokaupat.com -palvelussa noin 

kuukauden ajan. Myyntiaikana saatiin viisi tarjousta joista korkein oli Fos-

go Oy:n 8 000 euroa. Fosgo Oy on tutustunut rakennuksen asiakirjoihin ja 

rakennukseen paikanpäällä. Huutokaupan jälkeen ostajalta pyydettiin suun-

nitelma / selvitys rakennuksen jatkokäytöstä, joka ohessa.  

 

 Kirjanpidossa Kalotin kiinteistön hankinta (179 717 €) on tällä hetkellä kir-

jattuna taseen vaihto-omaisuuteen tarkoituksena myydä kiinteistö edelleen. 

Myynnin toteutuessa, myyntihinta tullaan kirjaamaan käyttötalouden toi-

mintatuottoihin. Erikseen kiinteistö kirjataan pois taseen vaihto-omaisuu-

desta varaston muutos -kirjauksella. Myyntihinta tulee tällöin toimintatuo-

toksi ja hankintameno tulee kuluksi varaston muutoksen kautta. Kirjanpi-

dossa vaikutus on tulosta pienentävä. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää  

1. hyväksyä korkeimman huudon tehneen Fosgo Oy:n tarjouksen 

2. valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:  Tilapalvelu liikelaitos, talouspäällikkö 

  Tiedoksi:  Fosgo Oy 

  Lisätietoja:  kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti, puh. 040 522 1214, 

  mari.palolahti@inari.fi 

 

  __________ 
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Rakennuspaikan myyminen: Lintumaan teollisuusalue 

 

436/10.00.02.00/2022 

 

KHALL § 211 Tekninen johtaja 

 

 _____________ on pyytänyt saada lunastaa vuokrasopimuksella hallitse-

mansa rakennuspaikan Lintumaan teollisuusalueelta.  

 Kartta ja laskelma ohessa. 

 

 Vuokra-alue sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella, joten päätöksen ra-

kennuspaikan myymisestä tekee kunnanhallitus. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää myydä ___________  hänen vuokraamansa teolli-

suus- ja varastoalueen 1500 m² hintaan 8892,00 euroa ohessa olevan laskel-

man mukaisesti. 

 

 Käsittely: 
 Janne Hannola poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi.  

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:  tekninen johtaja 

  Tiedoksi:  hakija, tekn.os./hallintosihteeri, suunnittelija, talouspäällikkö 

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

  arto.leppala@inari.fi 

  __________ 
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Maanostotarjous: Ivalo 

 

411/10.00.02.03/2022 

 

KHALL § 212 Tekninen johtaja 

 

 Rakennusliike Jouko Pesonen Oy:n puolesta toimitusjohtaja Mika Pesonen 

on pyytänyt saada ostaa Inarin kunnan omistaman tilan Vuostuma 148-403-

33-56. Tarjous ohessa. Kartta ja laskelma ohessa. 

 

 Tila sijoittuu Koppelon tien varteen Vuostumaojan molemmin puolin. Tila 

on pääasiallisesti jänkää.  

 

 Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineiston mukaan tilan maanpinnan kor-

keus Vuostimaojan ja Koppelon tien välillä vaihtelee + 121,7 - +123.1. 

Vuostumaojan tulvapadon korkeus on + 123,68. Tilalla ei ole merkittävää 

odotusarvoa rakennusmaana. 

  

 Tila sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle. Ostajan mukaan tila ei tule 

rakennuskäyttöön. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää myydä tilan Vuostuma 148-403-33-56 Rakennuslii-

ke Jouko Pesonen Oy:lle hintaan 33 976,05 euroa. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

  

  Toimeksi:  tekninen johtaja 

  Tiedoksi:  hakija, tekn.os./hallintosihteeri, suunnittelija, talouspäällikkö 

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

  arto.leppala@inari.fi 

 

  __________ 
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Talousarvio vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2023 - 2025 

 

188/02.02.00.00/2022 

 

KHALL § 213 Talouspäällikkö 

 

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

vasti: 

 

 "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraa-

vaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talou-

den vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuus-

ton on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo-

deksi eli suunnitelmakaudeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en-

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

toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur-

vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kunta-

konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

 

 Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan tasee-

seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilin-

päätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta-

loussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mai-

nittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan 

tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, mi-

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

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

loslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja ta-

loudenhoidossa on noudatettava talousarviota." 

 

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

raavasti: 

 

 "Kunnallisen liikelaitoksen talouteen sovelletaan kunnan taloutta koskevia 

säännöksiä kuitenkin siten, että: 

 

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

taan kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä 

osana; 

 

 2) kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslas-

kelma-, investointi- ja rahoitusosa;" 

 --- 

  

 Suunnittelussa on ensi vuodesta lukien huomioitu hyvinvointialueuudistus 

siten, että kuntaan jäävä ympäristövalvonta on lisätty teknisen toimen alai-

suuteen ja työllisyyden hoito, ehkäisevä päihdetyö sekä vanhus- ja vam-

maisneuvosotot on lisätty kunnanhallituksen alaisuuteen. Lapin hyvinvoin-

tialueen vastuulla on järjestää ruokapalvelut sosiaali- ja terveyshuollon 
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asiakkaille ja potilaille. Valtuusto hyväksyi 3.11.2022 kokouksessaan kun-

nan liittymisen Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n osakkaaksi vuoden 2023 alusta 

lukien. Ruokapalvelun toiminta kunnan liikelaitoksena tulee lakkaamaan. 

Liikelaitos on talousarviosuunnitelmassa mukana vielä tulevan siirtymävai-

heen yli. 

 

 Kunnan ensi vuoden talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan 

sisältyy kunnan liikelaitosten ja taseyksiköiden erilliset talousarviot ja ta-

lousarviosuunnitelmat. Toimintaa ja taloutta on suunniteltu tuloslaskelman, 

rahoituksen ja investointien näkökulmasta. Liikelaitosten ja taseyksiköiden 

rahoituserät ja investoinnit esitetään koko kunnan rahoituslaskelman ja in-

vestointiohjelman yhteydessä.  

 

 Suunnitelmaan sisältyy myös voimassa oleva Inarin kunnan elinvoimaoh-

jelma osana toimialojen taloutta ja toimintaa sekä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen suunnitelma. 

 

 Valtuuston syyskuun lähetekeskustelun jälkeen talousarviokehykseen on 

tullut joitakin muutoksia. Kuntaliitto päivitti lokakuussa valtionosuuslaskel-

miaan ja veroennusteitaan koko suunnittelukaudelle. Inarin kohdalla val-

tionosuuksia ja verokertymää on ensi vuonna arvioitu saatavan hieman 

enemmän syyskuun tilanteeseen verrattuna. Lisäksi toimialat ovat tehneet 

pieniä tarkennuksia talousarvioraameihinsa. 

 

 Ensi vuoden tilikauden tuloksen arvioidaan olevan n. 1,161 milj. euroa yli-

jäämäinen. Myös suunnitteluvuodet  ovat tässä vaiheessa jäämässä ylijää-

mäisiksi. 

 

 Kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toi-

mintaa. Merkittävä osa tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Kun-

tien kuluvan vuoden kunnallisveroprosentteja alennetaan ensi vuonna 12,64 

prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Verotuloja 

Inarissa arvioidaan ensi vuodelle kertyvän yhteensä n. 17 milj. euroa.  Val-

tionosuuksia arvioidaan tässä vaiheessa saatavan n. 10 milj. euroa. 

  

 Vuosien 2023 ja 2024 nettoinvestoinnit ovat n. 3 milj. euroa vuotta kohden. 

Vuoden 2025 investointitaso nousisi hieman yli 4 milj. euron tasolle. Ta-

lousarviolainaa on suunnitteluvuosille suunniteltu otettavaksi 1 milj. euroa 

vuotta kohden. Kunnan lainakanta on viime vuosina pysynyt alhaisena. Lai-

nakanta ensi vuonna olisi 1 221 € / asukas. Koko maassa (Manner-Suomi) 

lainakanta on viimeisimmän tiedon mukaan keskimäärin  

 3 465 € / asukas. 

  

 Kunnan kassa säilyy edellisten vuosien tapaan vahvana. Maksuvalmius ensi 

vuonna on 91 päivää. Riittävänä voidaan pitää noin kahden viikon maksu-

valmiutta. 

 

 Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 20.6.2022 vuoden 2023 talousarvion 

sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2023 - 2025 laadintaohjeen, jossa on 
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lähdetty siitä, että tuloveroprosentti on 6,36 % ja kiinteistöveroprosentit py-

syvät nykyisinä. Suunnitteluaikataulun mukaan toimielimet ovat omalta 

osaltaan tehneet esityksensä käyttötalous- ja investointiosaan ensi vuoden 

talousarvioksi ja seuraavien kahden vuoden suunnitelmiksi. Valtuusto on 

käynyt lähetekeskustelun 22.9.2022 talous- ja toimintasuunnitelman perus-

teista ja sisällöstä. Kunnan johtoryhmä on käsitellyt taloussuunnittelutilan-

netta syksyn kokouksissaan. Talousarvion tiedotustilaisuus lehdistölle on 

kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen seuraavana päivänä. 

 

 Ohessa on kunnanjohtajan esitys vuoden 2023 talousarvioksi sekä talous- 

toimintasuunnitelmaksi vuosille 2023 - 2025. 

 

 Kunnanjohtajan mahdollisesti käsittelyn aikana tekemät päätösehdotuksen 

muutokset ja kunnanhallituksen tekemät muutokset kirjataan käsittelyyn. 

 

 Talous- ja toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä kunnanhallituksessa, toimi-

alajohtajat ja talouspäällikkö ovat asiantuntijoina kokouksessa, joka  kes-

keytetään heidän kuulemisensa ajaksi.   

  

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle oheisen vuoden 2023 talousar-

vion sekä vuosien 2023 - 2025 talous- ja toimintasuunnitelman valtuuston 

hyväksyttäväksi. 

  

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely: 

 Toimialajohtajat Ilkka Korhonen (9.07 -11.29) ja Arto Leppälä (9.07- 

13.18) ja kiinteistöpäällikkö Jaakko Korppila (13.18 - 13.26) olivat 

asiantuntijoina paikalla. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. 

 

Kunnanhallitus kävi talousarvion läpi. 

 

3.6 Tekninen lautakunta 

s. 61,  talousarvion perustelut; korjataan tekstiä, mm. 

kunnossapitoinsinöörin määräaikaisen viran perustaminen. 

  

 3.6.4  Ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu ja maaseututoimi

 Tunnusluku, tulot, menot, netto -taulukko tulee lisätä ja 

tekstin tarkistus mm. henkilöstöohjelman kohdalla; eläinlääkärin virka.  

 

 Investointisuunnitelma 
 Sivistyslautakunta: Varhaiskasvatuksen tilat: Hanketavoitteet puuttuvat. 

 Tekninen lautakunta lisäys ivestointimenoihin: Inarin Vuopajanniemi 

 50 000 € v. 2023. 

 

 3.2. Talousarvion perustelut 
 Lisäys: Tehdään periaatepäätös vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) 

käyttöönotosta Inarin kunnassa sekä laaditaan kunnan toimintamalli ja ohje. 
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 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen edellä mainituin 

muutoksin. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.  

  

  Valtuustolle 

  Lisätietoja:  talouspäällikkö Pirjo Kyrö, puh. 040 517 5042, 

  pirjo.kyro@inari.fi 

  __________ 
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