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Ptk:n tarkastus 

 

 

 

Valtuusto 
 

Kokousaika 03.11.2022 klo 14:00 - 14:42 

 

Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali, etäyhteysmahdollisuus 

 

Saapuvilla olleet jäsenet Saapuvilla oli 24 valtuutettua tai varavaltuutettua. 

  

 Poissa oli valtuutetut Aslak Pekkala, Jari Huhtamella, Vesa Pietikäinen, 

Marko Katajamaa, Petri Saastamoinen, Jaana Seipiharju, Anna Roos, Pirita 

Näkkäläjärvi, Hannu Alenius ja Kirsti Kustula. 

 

 Nimenhuutoluettelo liitteenä 1. 

 

Muut saapuvilla olleet Mari Palolahti kunnanjohtaja vt. 

 Anne-Marie Kalla hallintojohtaja vs., pöytäkirjanpitäjä 

 Maritta Mäenpää kunnanhallituksen jäsen, etäyhteydellä 

 Jaakko Seppänen toimialajohtaja 

 Ilkka Korhonen toimialajohtaja 

 Arto Leppälä toimialajohtaja 

 Hilda Musta nuorisovaltuuston edustaja 

 Marjinga Sara tulkki, etäyhteydellä 

   

 

Asiat 50 - 54 

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

ja varmennus sähköpostitse 

 Janne Tervahauta  Anne-Marie Kalla 

 puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika 10.11.2022 

 

 

Allekirjoitukset  

 sähköpostitse  sähköpostitse 

 Kari Tammela  Anu Avaskari  

 

Pöytäkirjan nähtävänä 

pitäminen Pöytäkirja on viety 11.11.2022 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 

osoitteeseen www.inari.fi. 
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

VALT § 50  

Liite 1 Kokouskutsu valtuuston 3.11.2022 pidettävään kokoukseen ja tieto esitys-

listan julkaisusta kunnan sähköiseen kokousjärjestelmään on lähetetty säh-

köpostitse valtuutetuille ja varavaltuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, 

kunnanjohtajalle, toimialajohtajille ja nuorisovaltuuston edustajalle 

28.10.2022 sekä samaan aikaan esityslista on julkaistu yleiseen tietoverk-

koon osoitteeseen www.inari.fi.  

 

Kuulutus valtuuston kokouksesta on julkaistu 21.10.2022 yleisessä tietover-

kossa osoitteessa www.inari.fi. 

 

Valtuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat 

varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden 

ja päätösvaltaisuuden. Nimenhuutoluettelo on liitteenä 1. 

 

Puheenjohtaja ilmoitti että Aslak Pekkala, Jaana Seipiharju, Anna Roos ja 

Pirita Näkkäläjärvi ovat poissa työn vuoksi, Jari Huhtamella ja Petri 

Saastamoinen ovat poissa toisen luottamustehtävän vuoksi, Vesa 

Pietikäinen on poissa matkaesteen vuoksi sekä Marko Katajamaa 

henkilökohtaisen syyn vuoksi estyneet saapumaan kokoukseen ja ovat 

pyytäneet kutsumaan varavaltuutetun tilalleen. Hannu Alenius ja Kirsti 

Kustula eivät olleet kokouksessa eivätkä olleet ilmoittaneet esteestään. 

 

Puheenjohtaja kutsui 

 Aslak Pekkalan tilalle Kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäisen 

varavaltuutetun Kari Akujärven, Jari Huhtamellan tilalle toisen 

varavaltuutetun Nina Niittyvuopion, Vesa Pietikäisen tilalle 

viidennen varavaltuutetun Satu Yliluoman kolmannen ja neljännen 

varajäsenen työ- ja matkaesteen vuoksi, Marko Katajamaan tilalle ei 

saatu varajäsentä kuudennen varajäsenen työesteen, seitsemännen 

varajäsenen henkilökohtaisen syyn ja kahdeksannen varajäsenen 

matkaesteen vuoksi. 

 Petri Saastamoisen tilalle Keskustan toisen varavaltuutetun Miia 

Kärnän ensimmäisen varajäsenen matkaesteen vuoksi. 

 Jaana Seipiharjun tilalle SDP:n ensimmäisen varavaltuutetun Pirjo 

Valikaisen. 

 Anna Roosin tilalle Vihreät - RKP.n valtuustoryhmän ensimmäisen 

varavaltuutetun Maire Puikon ja Pirita Näkkäläjärven tilalle toisen 

varavaltuutetun Ida-Maria Lassilan. 

 

Päätös:  

Merkittiin varavaltuutetut saapuneiksi. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska pai-

kalla oli 24 valtuutettua tai varavaltuutettua. Varsinaisista valtuutetuista oli 

poissa 10 valtuutettua. 
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Puheenjohtaja totesi, että paikalla olivat myöskin kunnanjohtaja vt. Mari 

Palolahti, hallintojohtaja vs., pöytäkirjanpitäjä Anne-Marie Kalla, toimiala-

johtajat Jaakko Seppänen, Ilkka Korhonen ja Arto Leppälä, nuorisovaltuus-

ton edustaja Hilda Musta ja tulkki Marjinga Sara (etäyhteydellä).  

 

Lisätietoja:           hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla puh. 040 723 0697  __________  
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Pöytäkirjan tarkastus 

 

VALT § 51 Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti sähköpostitse viimeistään torstaina 

10.11.2022.  

 

Pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen viedään kuntalain 

140 §:n mukaisesti perjantaina 11.11.2022 nähtäväksi yleiseen tietoverk-

koon osoitteeseen www.inari.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä 

muuta johdu.  

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat valtuutetut Kari 

Tammela ja Hannu Alenius. 

 

Päätös:  

Valtuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Tammelan ja 

Anu Avaskarin. 

  

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

__________  
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Inarin kunnan ruokapalvelujen järjestäminen 1.1.2023 alkaen 

 

495/00.04.00/2021 

 

KHALL § 147 Hallintojohtaja vs. 

 

 Lapin hyvinvointialueen vastuulla on järjestää ruokapalvelut sosiaali- ja ter-

veydenhuollon asiakkaille ja potilaille. Kunta ei voi myydä ruokapalveluja 

hyvinvointialueelle eikä hyvinvointialue kunnalle. Lain hyvinvointialueesta 

15. luvun 131 §:n mukaan hyvinvointialueen hoitaessa hyvinvointialueelle 

tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, on sen annettava teh-

tävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yh-

tiöittämisvelvollisuus). Hankintalain 15 §:ssä määritellään hankinnat sidos-

yksiköltä. 

 

 Lapin aluehallitus on 11.5.2022 päättänyt osaltaan ja esittänyt Lapin kunnil-

le ruokapalveluiden järjestämiseksi viisi erilaista järjestämistapaa: 

  

1) Lapin hyvinvointialue esittää Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskunta-

yhtymän jäsenille yhtiöittämisen käynnistämistä yhteistyössä hyvinvointi-

alueen kanssa. Yhtiöittämisen jälkeen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 

omistusosuus siirtyy hyvinvointialueelle ja siten muodostuu sidosyksikkö-

asema (in-house).  

  

2) Lapin hyvinvointialue esittää Pellon kunnalle, että se tulee Pellon Servii-

si Oy:n osakkaaksi ja siten muodostuu sidosyksikköasema. Pellon Serviisi 

Oy on Pellon kunnan 100 % omistama yhtiö, joka tuottaa kunnalle erilaisia 

tukipalveluja. Pellon Serviisi Oy tuottaa ruokapalveluiden lisäksi pesula- ja 

siivouspalveluita sekä rakentamis- ja kiinteistönhuoltopalvelua.   

  

3) Lapin hyvinvointialue järjestää itse ruokapalvelut niiden kuntien 

alueella, jossa ruokapalveluja ei voida tai ei ole perusteltua toteuttaa yhteis-

työssä kuntien kanssa. Tornion, Rovaniemen, Kittilän, Kemijärven ja Lapin 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sote-asiakkaiden ruokapalveluista vastaa 

sote-organisaatiossa toimiva tuotantoyksikkö. Kyseiset tuotantoyksiköt siir-

tyvät hyvinvointialueelle sellaisenaan. Siirtyvistä tuotantoyksiköistä muo-

dostetaan hyvinvointialueen yhteinen vastuuyksikkö, joka vastaa kyseisten 

kuntien sote-asiakkaiden ruokapalveluista.  

  

4) Muista tuotantoyksiköistä muodostetaan yksi in-house yhtiö, jonka osak-

kaita ovat toimintoja yhtiölle siirtävät kunnat ja hyvinvointialue yhdessä. 

Tämä koskee alkuvuoden 2022 kannanottojen perusteella seuraavia kuntia: 

Utsjoki, Inari, Sodankylä, Enontekiö, Muonio, Kolari, Ylitornio, Savukoski 

ja Tervola. In-house yhtiö vastaa omistajakuntien alueen sote-asiakkaiden 

sekä varhaiskasvatuksen ja koulujen aterioista. 
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5) Posio, Ranua, Salla ja osittain Keminmaa toteuttavat erillisratkaisuja ul-

koistettujen palveluiden myötä. 

 

 Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on 11.5.2022 päättänyt, että vuoden 

2023 aikana jatketaan valmistelua käynnistysvaihetta yhtenäisemmän pal-

velurakenteen aikaansaamiseksi. 

 

 Inarin kunnanhallitus on vuoden 2021 lopulla ilmoittanut olevansa yhteisen 

sidosyksikön kannalla. Lapin hyvinvointialue on lähettänyt kuntiin oheisen 

28.6.2022 päivätyn prosessikirjeen inhouse-yhtiön perustamisesta. Aluehal-

litus on 29.6.2022 perustanut Lapin Ateriapalvelut Oy -nimisen yhtiön. 

Alustavan suunnitelman mukaisesti perustetun ruokapalveluyhtiön (in-hou-

se) osakassopimus tulisi kuntien hyväksyttäväksi elo-syyskuussa. 

 

 Lapin hyvinvointialue on 12.8.2022 pyytänyt oheisessa kirjeessä kuntien 

(Utsjoki, Inari, Sodankylä, Enontekiö, Muonio, Kolari, Ylitornio, Savukos-

ki ja Tervola) kommentit 22.8.2022 mennessä Lapin Ateriapalvelut Oy:n 

osakkaiden väliseen osakassopimukseen ja osakeannin ehtoihin sekä yhtiö-

järjestykseen, jotka ohessa. Kunnat ovat pitäneet kokouksen 17.8.2022 ja 

päättäneet valmistella Sodankylän johdolla yhteisen alustavan kannanoton, 

joka ohessa. Kannanotossa pyydetään samalla lisäaikaa varsinaisen kannan-

oton antamiseen.  

 

 Lapin hyvinvointialue on 17.8.2022 kutsunut kunnat yhteiseen keskusteluti-

laisuuteen asiaan liittyen 25.8.2022. 

 

 Henkilöstön siirtymiseen kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla 

sovelletaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 

kunnassa ja hyvinvointialueella. Ruokapalveluiden siirtäminen in-house yh-

tiöön on työsopimuslain 1 luvun 10 §:n mukainen liikkeenluovutus, jonka 

mukaisesti työntekijät siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnanta-

jan palvelukseen. Yhteistoimintalain 11 §:n 1 momentin mukaan liikkeen 

luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön edustajil-

le, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee, luovutuksen syyt, luovu-

tuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset 

seuraukset sekä suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet. Luovutta-

jan on annettava hallussaan olevat tiedot henkilöstön edustajille hyvissä 

ajoin ennen luovutuksen toteuttamista.    

 

 Ruokapalvelujohtajan sijaisina toimivat Marjo Tolonen ja Minna Timperi 

ovat järjestäneet Ruokapalvelu liikelaitoksen henkilöstölle tiedotustilaisuu-

den 9.8.2022. Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 19.8.2022 aloittanut 

yhteistoimintamenettelyyn liittyvän neuvottelun valmistelusta olevasta ruo-

kapalvelujen yhtiöittämisen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. 
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 Kunnanjohtajan ehdotus: 
 Kunnanhallitus päättää 

1. käynnistää valmistelun Inarin kunnan ruokapalveluiden siirtämiseksi 

Lapin hyvinvointialueen ja määrättyjen kuntien yhteiseen ateriapalvelu-

ja tuottavaan Lapin Ateriapalvelut Oy -nimiseen yhtiöön 1.1.2023 al-

kaen. Yhtiöjärjestys, osakassopimus, osakkeiden merkintä ym. yhtiön 

perustamiseen liittyvät asiakirjat käsitellään myöhemmin pidettävässä 

kunnanhallituksen kokouksessa 

2. yhtyä Sodankylän kunnan valmistelemaan alustavaan kannanottoon in-

house ateriapalveluyhtiön osakaspohjan laajentamisesta, osakassopi-

muksesta, osakeannin ehdoista sekä yhtiöjärjestyksestä 

3. käynnistää mahdolliseen in-house yhtiöön siirtyvää Ruokapalvelu liike-

laitoksen henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely:  
 Tämä asia käsiteltiin esityslistan toisena asiana. 

 

 Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajanksi kunnanjohtaja vt. Mari 

Palolahti poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) ja paikalla oli esittelijänä 

kunnanjohtaja vs. Jaakko Seppänen. 

   

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  Toimeksi:   hallintojohtaja vs., ruokapalvelujohtaja vs. 

  Tiedoksi:   ammattijärjestöt, Lapin hyvinvointialue 

  Lisätietoja:   hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla,  

  puh. 040 723 0697 

  __________ 

 

KHALL § 174 Hallintojohtaja vs. 

 

 Inarin kunnanhallitus on kokouksessaan 22.8.2022 päättänyt käynnistää 

valmistelun Inarin kunnan ruokapalveluiden siirtämiseksi Lapin hyvinvoin-

tialueen ja määrättyjen kuntien yhteiseen ateriapalveluja tuottavaan Lapin 

Ateriapalvelut Oy -nimiseen yhtiöön 1.1.2023 alkaen. Inarin kunta on sa-

massa kokouksessa päättänyt yhtyä Sodankylän kunnan valmistelemaan 

alustavaan kannanottoon ateriapalveluyhtiön osakaspohjan laajentamisesta, 

osakassopimuksesta, osakeannin ehdoista sekä yhtiöjärjestyksestä niin, että 

määräenemmistö osakkeista ja hallituspaikoista olisi kunnilla eikä Lapin 

hyvinvointialueen esityksen mukaisesti Lapin hyvinvointialueella.  
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 Lapin hyvinvointialue on järjestänyt Lapin Ateriapalvelut Oy:n valmistelus-

ta  kuntajohtajille suunnatut tapaamiset 25.8.2022 ja 6.9.2022. 

  

Osakassopimuksen valmistelussa on huomioitu kuntien kannanotto mm. 

vahvistamalla kuntien asemaa yhtiökokouksen kautta. Yhtiökokouksessa 

jokaisella osakkaalla on edustaja, se käsittelee yhtiön kannalta merkittävät, 

periaatteellisesti laajakantoiset tai toiminnan laadun ja laajuuden kannalta 

epätavalliset asiat ja päätös on tehtävä niin, että että sitä on kannattanut vä-

hintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista 

osakkeista sekä lisäksi vähintään kaksi yhtiökokouksessa läsnä ollutta osa-

kasta.    

 

 Yhtiön perustamisvaiheessa Lapin hyvinvointialue on merkinnyt kaikki yh-

tiön 100 osaketta. Kunnille esitetään, että kuntien yhteenlaskettu osakemää-

rä on 99 osaketta. Yksittäisen kunnan osuus muodostuisi asukaslukujen 

(31.12.2021) mukaisessa suhteessa.  

 

 Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 14.9.2022 merkin-

nyt  tiedoksi Lapin Ateriapalvelut Oy:n perustamisen ja kaupparekisteriin 

merkitsemisen ja hyväksynyt omalta osaltaan yhtiön osakassopimuksen. 

Yhtiö on Lapin hyvinvointialueen konserniyhtiö.   

 

 Aluehallitus pyytää yhtiön osakkaiksi tulevia kuntia hyväksymään osakas-

sopimuksen ja tekemään muut osakkuutta koskevat päätökset 31.10.2022 

mennessä ja pyytää niitä in house -yhtiöön kiinnostuksensa ilmaisseita kun-

tia, jotka eivät liity yhtiön osakkaiksi käynnistämään viipymättä oman ruo-

kapalvelunsa yhtiöittämisen.  

 

  Ohessa Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen päätös 14.9. 2022 § 249: 

Ruokapalvelujen järjestäminen Lapin hyvinvointialueella ja päätöksen liit-

teenä Lapin Ateriapalvelut Oy:n osakassopimus ja yhteisösäännöt. Ohessa 

myös Lapin Ateriapalvelut Oy:n toiminnan esittelydiat.   

 

 Lapin hyvinvointialueen valmistelijat ovat ilmoittaneet, että Lapin hyvin-

vointialueella on vielä valmius neuvotella kuntien kanssa osakassopimuk-

sesta ja omistussuhteista. Neuvottelu pidetään 4.10. tai 11.10.2022. 

 

 Sodankylän kunnanhallitus on 12.9.2022 tehnyt päätöksen, että Sodankylän 

kunta ei lähde mukaan Lapin Ateriapalvelut Oy nimiseen in-house-yhtiöön 

ja että kunta ryhtyy selvittämään ja valmistelemaan ruokapalvelujen osalta 

muita vaihtoehtoja. 

 

 Sodankylän kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 26.9.2022 esittää 

valtuustolle, että Sodankylän kunta perustaa Pohjois-Lapin Ruoka Oy nimi-

sen in-house -yhtiön. Sodankylän kunta on neuvotellut Lapin hyvinvointi-

alueen kanssa, että se olisi mukana yhtiössä. Sodankylän kunta suhtautuu 
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avoimesti yhtiön laajentamiseen ja on kutsunut koolle Inarin, Utsjoen ja Sa-

vukosken kuntien edustajat 19.9.2022 palaveriin, jossa asiaa on esitelty 

ko. kunnille. 

 

 Yhtiön perustamisvaiheessa Sodankylän kunta merkitsee yhtiön kaikki 100 

osaketta itselleen. Mukana olevilla kunnilla olisi yhtiössä osakkeiden ja hal-

lituspaikkojen enemmistö suhteessa Lapin hyvinvointialueeseen. Esitetty 

osakejakauma ilmenee sopimusluonnoksessa. Yhtiö tulisi olemaan Sodan-

kylän kunnan tytäryhteisö.   

 

 Ohessa Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n sopimusluonnos ja yhtiöjärjestys sekä 

Sodankylän kunnan esittelydiat ruokapalvelujen järjestämisvaihtoehdoista. 

 

 Kunnanjohtaja Mari Palolahti on mahdollisesti esteellinen (osallisuusjäävi) 

asian käsittelyssä, joten kunnanjohtajan sijainen Jaakko Seppänen toimii 

kokouksessa esittelijänä.  

 

 Kokouksessa kuullaan Lapin hyvinvointialueelta Lapin Ateriapalvelut Oy:n 

valmistelijoita sekä Sodankylän kunnasta Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n val-

mistelijana toimivaa talous- ja hallintojohtajaa. 

 

 Kunnanjohtajan ehdotus:  

 Kunnanhallitus päättää 

1. merkitä tiedoksi Lapin Ateriapalvelut Oy:n ja Pohjois-Lapin Ruoka 

Oy:n esittelyt 

2. että kunta käy Lapin hyvinvointialueen kanssa neuvottelun osakassopi-

muksesta ja osakkeiden omistuksesta. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

 Käsittely: 

 Tämä asia käsiteltiin esityslistan ensimmäisenä asiana. 

 

 Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, paitsi Pohjois-Lapin Ruoka 

Oy:n esittelyn ajaksi, kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti poistui esteellisenä 

(yhteisöjäävi) ja paikalla oli esittelijänä kunnanjohtaja vs. Jaakko 

Seppänen.  

 Ruokapalvelujohtaja Marjo Tolonen oli paikalla asiantuntijana asian käsit-

telyn ajan.  

 

 Lapin hyvinvointialueen Lapin Ateriapalvelut Oy:n valmistelijat Harri Tiu-

raniemi, Tuomas Kaarna ja Aulis Martikainen olivat etäyhteydellä paikalla 

asiantuntijoina klo 16.05 - 16.40.  

 

 Sodankylän kunnan Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n valmistelija talous-ja hallin-

tojohtaja Kalle Pyykkö oli paikalla asiantuntijana klo 16.40 - 17.10. 
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 Kokous keskeytettiin kuulemisten ajaksi.  

  

Kunnanjohtajan ehdotuksen muutos:  
 Kunnanhallitus päättää 

1. merkitä tiedoksi Lapin Ateriapalvelut Oy:n ja Pohjois-Lapin Ruoka 

Oy:n esittelyt 

2. että kunta jatkaa esitysten perusteella neuvottelua Lapin Ateriapalvelut 

Oy:n ja Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n kanssa 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

Päätös:  

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun ehdotuk-

sen.  

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

Toimeksi:   hallintojohtaja vs., ruokapalvelujohtaja vs. 

Lisätietoja:   hallintojohtaja vs. Anne-Marie Kalla,  

    puh. 040 723 0697 

 __________ 

 

KHALL § 189 Kunnanjohtaja vs. 

 

 Edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti kunta on jatkanut neuvotteluja 

Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n (Sodankylän kunta) kanssa 10.10.2022.  

Muistio neuvottelusta on ohessa.  

 

 Tämän lisäksi Lapin hyvinvointialueen johtaja kutsui 11.10.2022 koolle nii-

den kuntien johtajat, jotka keväällä 2022 olivat ilmoittaneet kiinnostuksensa 

siirtyä Lapin Ateriapalvelut Oy:n osakkaaksi. Kokouksessa keskusteltiin 

ateriapalvelujen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Kokouksessa Inarin kuntaa 

edusti sovitusti vs. kunnanjohtajana sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Sep-

pänen. Muistio neuvottelusta on ohessa. 

 

 Lapin Ateriapalvelut Oy:n osakkuudesta keväällä kiinnostuneista kunnista 

kaksi oli selkeästi Lapin Ateriapalvelut Oy:n osakkuuden kannalla. Muilla 

kunnilla oli selvitellyssä myös muita vaihtoehtoja palvelutuotannon järjes-

telemiseksi. 

 

 Hyvinvointialueelta saadun tiedon mukaan Lapin Ateriapalvelut Oy:n osa-

kassopimusta olisi mahdollista muuttaa siten, että kunnilla olisi osake-

enemmistö. Myös hallituspohjaa voitaisiin laajentaa kuusi jäseniseksi, jol-

loin kunnilla oli kolme jäsentä ja hyvinvointialueella kolme. Hallituksen 
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puheenjohtajuus olisi vuorotteleva hyvinvointialueen ja kuntien välillä 

esim. valtuustokausittain. 

 

 Sodankylän valtuusto on perustanut Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n ja perusta-

misasiakirjat on toimitettu PRH:lle. Sodankylän vaihtoehdossa korostuu lä-

hiruoka ja Sodankylän vahva osaaminen kilpailutuksessa. Inari ja Sodanky-

lä ovat tehneet vuosia yhteistyötä mm. reseptiikan osalta ja hankintojen 

osalta. Sodankylässä laadittuja palvelusopimuksia voitaisiin jatkossa hyö-

dyntää myös muissa yhtiöön liittyvissä kunnissa kustannusten seurannan 

tueksi ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. 

 

 Hyvinvointialue on ilmoittanut, että sillä on mahdollisuus lähteä mukaan 

Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n toimintaa 35 %:n osuudella. Hyvinvointialue ei 

kuitenkaan pysyvästi sitoudu hankkimaan palveluja Pohjois-Lapin Ruoka 

Oy:ltä, vaan voi tulevaisuudessa ne tarpeen mukaan myös kilpailuttaa. 

 

 Hyvinvointialue toivoo kunnilta kannanottoa ruokapalvelujen järjestämi-

seen lokakuun loppuun mennessä.  

 

 Sodankylän lisäksi Utsjoen kunnanhallitus on päättänyt esittää valtuustolle 

liittymistä Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n osakkaaksi. 

 

 Käytyjen neuvottelujen perusteella Inarin kunnan olisi perusteltua liittyä 

Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n osakkaaksi.  

 

 Mikäli yhtiö tai yhtiöiden perustaminen viivästyy, niin Inarin kunta voi 

myydä ateriapalveluja hyvinvointialueelle siirtymäkauden ajan. 

 

 Kunnanjohtaja vt. Mari Palolahti on esteellinen (yhteisöjäävi) käsittelemään 

tätä asiaa. Esittelijänä toimii kunnanjohtaja vs. Jaakko Seppänen.  

  

 Kunnanjohtajan ehdotus:  
 Kunnanhallitus päättää 

1. merkitä tiedoksi Lapin Ateriapalvelut Oy:n ja Pohjois-Lapin Ruoka Oy 

kanssa käydyistä neuvotteluista toimitetut muistiot 

2. esittää valtuustolle päätettäväksi, että Inarin kunta liittyisi Pohjois-Lapin 

Ruoka Oy:n osakkaaksi 

3. esittää valtuustolle, että se valtuuttaisi kunnanhallituksen neuvottele-

maan sopimuksen yksityiskohdista  

4. saattaa päätöksensä tiedoksi Lapin hyvinvointialueelle. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Käsittely:  
 Tämä asia käsiteltiin esityslistan ensimmäisenä asiana. 
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 Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kunnanjohtaja vt. Mari Pa-

lolahti poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) ja paikalla oli esittelijänä kunnan-

johtaja vs. Jaakko Seppänen. 

 

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  

 

  Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

  Valtuustolle (kohdat 2 ja 3) 

  Tiedoksi:   Lapin hyvinvointialue 

  Lisätietoja:   kunnanjohtaja vs. Jaakko Seppänen,  

  puh. 040 518 9059   

  __________ 

 

VALT § 52 Ohessa on  

 muistio 10.10.2022 käydystä Inarin kunnan ja Pohjois-Lapin Ruoka 

Oy:n (Sodankylän kunnan) välisestä neuvottelusta  

 muistio liitteineen 11.10.2022 käydystä neuvottelusta Lapin hyvinvoin-

tialueen ja niiden kuntien johtajien kanssa, jotka keväällä 2022 olivat il-

moittaneet kiinnostuksensa siirtyä Lapin Ateriapalvelut Oy:n osakkaak-

si. 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus:  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle  

1. päätettäväksi, että Inarin kunta liittyisi Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n osak-

kaaksi 

2. että se valtuuttaisi kunnanhallituksen neuvottelemaan sopimuksen yksi-

tyiskohdista. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

  

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

 __________  
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Tuloveroprosentin määrääminen ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023 

 

397/02.03.00/2022 

 

KHALL § 187 Talouspäällikkö 

 

 Kuntalaki 111 §: "Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä val-

tuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista 

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

mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus ja kiinteistövero-

prosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marras-

kuun 17. päivänä.  

 

 Kunnan taloudellinen kehys 

 

 Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 20.6.2022 vuoden 2023 talousarvion 

sekä talous- ja toimintasuunnitelman 2024 - 2025 laadintaohjeen, jossa on 

lähdetty siitä, että kiinteistöveroprosentit pysyvät nykyisinä ja tuloveropro-

sentti on vuoden 2022 veroprosentti, alennettuna 12,64 prosenttiyksiköllä. 

 

 Koko kunnan toimintakatteen eli nettomenojen arvioidaan ensi vuonna ole-

van n. 25 milj. euroa. Verotuloja arvioidaan ensi vuonna kertyvän yhteensä 

n. 17 milj. euroa. Kuluvalle vuodelle kertymän arvioitiin olevan n. 30 milj. 

euroa, toteutuman arvioidaan kuitenkin nousevan n. 32 milj. euroon. 

 

 Valtionosuuksia arvioidaan ensi vuonna saatavan n. 10 milj. euroa. 

Kuluvan vuoden talousarviossa valtionosuuksia arvioitiin saatavan 

n. 27,7 milj. euroa. Kuntaliiton viimeisimmän arvion mukaan toteutuma 

tulisi nyt olemaan lähes arvioidun verran eli n. 27,8 milj. euroa.  

 

 Vuoden 2023 vuosikate on n. 3,2 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset pois-

tot ovat yhteensä n. 2 milj. euroa ja arvonalentumisia eli rakennusten tasear-

von alaskirjauksia ei toistaiseksi suunnitelmassa ole. Ensi vuoden tilikausi 

on jäämässä n. 1,161 milj. euroa ylijäämäiseksi. Myös seuraavat kaksi vuot-

ta näyttäisivät jäävän ylijäämäisiksi. 

 

 Tuloveroprosentti 

 

 Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen ansiotuloverotuksen muutokset toteute-

taan nykyisen verojärjestelmän sisällä. Kuntien tuloja siirretään valtiolle, 

joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Merkittävä osa tulojen siirtoa 

tehdään kunnallisveron kautta. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja 

alennetaan 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristetään vastaa-

vasti. Valtionverotuksen kiristäminen toteutetaan muuttamalla tuloveroas-

teikkoa sekä useita eri ansiotuloverotuksen parametreja. Samalla valtion ja 

kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään. Tämä tarkoittaa sitä, että tulos-

ta tehtävät vähennykset myönnetään jatkossa samoin perustein ja saman 

suuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Kuntien 
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osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään yhdellä kolmasosalla ja valtion 

osuutta kasvatetaan vastaavasti.  

 

 Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien määräämisestä on säädetty sosi-

aali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeen-

panosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 §:n 

muuttamisesta annetussa laissa: " Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 

2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 

12,64 prosenttiyksiköllä." 

 

 Verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n kunnan tuloveroprosentin ilmoit-

tamiseen liittyvät tilapäiset säännökset: "Poiketen siitä, mitä 91 a §:ssä sää-

detään, kunta ilmoittaa vuodelle 2023 tuloveroprosentin prosenttiyksikön 

sadasosan tarkkuudella. Jos kunta ei ole ilmoittanut vuoden 2023 tulovero-

prosenttia 81 a §:n 1 momentissa säädettynä aikana taikka Verohallinnon 

myöntämässä myöhemmässä määräajassa tai kunnan ilmoittama tulovero-

prosentti poikkeaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 

uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanos-

ta annetun lain (616/2021) 55 §:ssä säädetystä, verotuksessa voidaan nou-

dattaa vuoden 2022 tuloveroprosenttia vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköl-

lä." 

 

 Inarissa tuloveroprosentti on 19,00 vuonna 2022. 

  

 Kiinteistöveroprosentit 

 

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

määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen sa-

malla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöve-

roprosentit ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella." 

 

 Voimassa olevat kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälirajat ovat seuraavat: 

 Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä 0,93 - 2,00 

 Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä 0,41 - 1,00 

 Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä 0,93 - 2,0 

 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00 - 6,00 

 Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voi olla yleistä  veroprosenttia alhaisempi, alaraja 0,00 - 2,00 

 Voimalaitosten veroprosentti voidaan määritellä 0,93 - 3,10 

 

 Inarin voimassa olevat kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: 

 Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,35 

 Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 

 Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,15 

 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 

 Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

 Voimalaitosten veroprosentti on yleinen kiinteistöveroprosentti 

 

Kiinteistöveroja on viime vuonna kertynyt n. 4,7 milj. euroa. Kuluvalle   vuodelle veroja on arvioitu kertyvän n. 5,1 milj. euroa ja suunnitteluvuosina kehityksen arvioidaan pysyvän jokseenkin saman tasoisena. 
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 Yleinen kiinteistövero on tällä hetkellä Lapissa keskimäärin 1,30 % ja koko 

maassa 1,11 %. Lapin läänin korkeimmat prosentit ovat Rovaniemellä 

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

rissa 1,35 %. 

 

 Vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti on Lapissa keskimäärin 

0,53 % ja koko maassa 0,51 %. Pelkosenniemen, Posion, Rovaniemen, Sa-

vukosken ja Utsjoen prosentit ovat korkeammat kuin Inarissa. Inarissa ko. 

prosentti on tällä hetkellä 0,55 %. 

 

 Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti on Lapis-

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

nalla on korkeampi prosentti kuin Inarissa. Inarin kunnassa ko. prosentti on 

tällä hetkellä 1,15 %.  

 

 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on Lapissa keskimäärin 

2,4 % ja koko maassa 1,82 %. Lapin kunnista 5:llä kunnalla on korkeampi 

prosentti kuin Inarissa. Inarissa ko. prosentti on tällä hetkellä 3,00 %. 

 

 Kiinteistöveroprosentteja ei esitetä muutettavaksi vuodelle 2023. 

 

 Yhteisövero 

 

 Kunnan osuus yhteisöverotuotosta oli vuoden 2021 tilinpäätöksessä 

n. 4,4 milj. euroa. Tähän sisältyi valtion koronatukitoimena 10 % -yksikön 

määräaikainen korotus. Kuluvalle vuodelle osuudeksi on arvioitu 

n. 4,3 milj. euroa. Ensi vuonna kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pie-

nennetään yhdellä kolmasosalla, joten osuuden arvioidaan Inarin kohdalla 

olevan n. 2,9 milj. euroa ja seuraavina kahtena vuonna osuuden arvioidaan 

hieman tuosta laskevan. Yhteisöverotuottoon vaikuttaa valtakunnallinen yh-

teisöverokertymä, johon kunta ei voi suoraan vaikuttaa. 

  

 Kunnanjohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 

1. määrää vuodelle 2023 tuloveroprosentiksi 6,36 

2. vahvistaa vuodelle 2023 seuraavat kiinteistöveroprosentit: 

 Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,35 

 Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,55 

 Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,15 

 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 

 Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

 Voimalaitosten veroprosentti on yleinen kiinteistöveroprosentti. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Päätös:  

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.  
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 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 Valtuustolle 

  Lisätietoja:   talouspäällikkö Pirjo Kyrö, puh. 040 517 5042 

  __________ 

 

VALT § 53 Kunnanhallituksen ehdotus:  

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 

1. määrää vuodelle 2023 tuloveroprosentiksi 6,36 

2. vahvistaa vuodelle 2023 seuraavat kiinteistöveroprosentit: 

 Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,35 

 Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,55 

 Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,15 

 Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00 

 Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 

 Voimalaitosten veroprosentti on yleinen kiinteistöveroprosentti. 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 Päätös:  

  Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

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

 __________  

 



Inarin kunta Epävirallinen 

päätösluettelo 

6/2022 18 

 

Valtuusto § 54 03.11.2022 

 

Ptk:n tarkastus 

 

Kokouksessa jätettävät valtuustoaloitteet 

 

VALT § 54 Inarin kunnan hallintosäännön 119 pykälän mukaisesti kokouskutsussa 

Liitteet 2, 3 ja 4 mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on 

oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa 

asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Sähköisessä kokouksessa aloite 

lähetetään sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla. 

 

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmis-

teltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmiste-

lusta käydään lähetekeskustelu. 

 

Valtuusto päättää lähettää kokouksessa jätettävät aloitteet kunnanhallituk-

sen valmisteltavaksi. 

 

Eira Oikarinen jätti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kaksi 

valtuustoaloitetta. Valtuustoaloitteissa esitetään, että konsernijaosto 

neuvottelisi Inergian hallituksen kanssa sähkön siirtohintojen alentamisesta 

tavallisille kuluttajille ja että Luttojoen kolttakentille johtava tie 

kunnostettaisiin kulkukelpoiseksi. 

 

Jätetyt aloitteet ovat pöytäkirjan liitteenä 2 ja 3. 

 

Ida-Maria Lassila jätti Vihreiden valtuustoryhmän  valtuustoaloitteen 

niittyjen ja perinnebiotooppien lisäämisestä Inarin kunnassa.   

 

Jätetty aloite on pöytäkirjan liitteenä 4.  

  

Puheenjohtaja ilmoitti, että aloitteet jätetään kunnanhallituksen 

valmisteltavaksi.  

__________ 

 

 

Kokouksen päätös  
  

 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 14.42 ja antoi sivuilla 

19-22  olevan muutoksenhakuohjeen.  
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