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Kokousaika 20.03.2023 klo 16:00 - 20:03 
 
Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Jäsenet 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 

Läsnä Huotari Jari puheenjohtaja   
Alenius Hannu I varapuheenjohtaja   
Huhtamella Jarmo II varapuheenjohtaja   
Huhtamella Jari jäsen   
Mäenpää Maritta jäsen   
Palolahti Heli jäsen   
Seipiharju Jaana jäsen   
Puikko Maire varajäsen  

 
Poissa Hannola Janne  

Roos Anna 
 
Muu läsnäolo Tervahauta Janne valtuuston pj.   

Avaskari Anu valtuuston I vpj.   
Kasurinen Tommi kunnanjohtaja, esittelijä   
Palolahti Mari hallintojohtaja, 

pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Laillisuus ja  
päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 15.3.2023. 
 
Käsitellyt asiat  62 - 79 
  
Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastettiin sähköisesti. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Seipiharju ja Hannu Alenius. 
 

Pöytäkirjan allekirjoitus  
ja varmennus 

sähköinen allekirjoitus  sähköinen allekirjoitus 
Jari Huotari  Mari Palolahti 
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 
Pöytäkirjan tarkastusaika 27.3.2023 
 
Allekirjoitukset 
 

sähköinen allekirjoitus  sähköinen allekirjoitus 
Jaana Seipiharju Hannu Alenius 

 
Pöytäkirjan nähtävänä  
pitäminen Pöytäkirja on viety 28.3.2023 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon  

osoitteeseen www.inari.fi. 
 
  

http://www.inari.fi/
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Viranhaltijain päätökset ja tiedoksi saatettavat asiat 
  
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 62    
102/00.02.01/2023  

Ohessa on luettelo kunnanhallituksen päätösvallan siirto-oikeuden perusteella 
tehdyistä viranhaltijapäätöksistä, jotka on laitettu nähtäväksi yleiseen tieto-
verkkoon osoitteeseen www.inari.fi päätöksen allekirjoituspäivänä. 
 
Tiedoksi: 
 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 21.2.2023; Nanguniemen ranta-

asemakaava 
 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi 

1. viranhaltijain tekemät päätökset ja päättää, ettei se ei KuntaL 92 §:n 
mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan 
2. muut luetellut asiat. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
 
 _______________ 
 

Ennen tämän pykälän käsittelyä tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela oli 
paikalla asiantuntijana klo 16.04-16.21 pykälien 74, 75 ja 76 osalta ja 
talouspäällikkö Pirjo Kyrö klo 16.21-17.11 pykälien 63 ja 79 osalta. Kokous 
keskeytettiin kuulemisten ajaksi. 

http://www.inari.fi/
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Vuoden 2022 tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 
  
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 63    
57/02.02.02/2023  

 
Valmistelija Talouspäällikkö 

 
Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä sovelletaan 
kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten 
soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KuntaL 112 
§). Myös konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin  
kirjanpitolakia (KuntaL 114 §). 
 
Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätöksen tulee 
antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta,  
rahoituksesta sekä toiminnasta. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma,  
rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertai- 
lu ja toimintakertomus. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan  
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien 
tarkastettavaksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja 
kunnanjohtaja. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun 
loppuun mennessä, minkä jälkeen kunnanhallituksen on saatettava se 
valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun 
loppuun mennessä. (KuntaL 113 §.) 
 
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee lisäksi laatia 
ja sisällyttäätilinpäätökseensä konsernitilinpäätös, joka laaditaan 
konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen 
yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään myös konsernin 
rahoituslaskelma. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistetään jäsenkunnan 
konsernitilinpäätökseen. (KuntaL 114 §.) 
 
Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä ja  
tuloksellisuutta, taloudellista tilannetta sekä merkittävämpiä riskejä ja epävar- 
muustekijöitä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksessa on  
selvitettävä valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnan ja talouden 
tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuk- 
sessa on annettava ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
sekätiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja niiden  
peru teella tehdyistä keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen on  
toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. (KuntaL 
115 §.) 
 
Kunnan tytäryhtiöiden ja kuntayhtymän on annettava kunnanhallitukselle 
kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen 
laskemiseen tarvittvat tiedot. (KuntaL 116 §.) 

 
Kunnallisen liikelaitoksen taloudesta on säädetty kuntalain 120 §:ssä. Sen 1 
mom. 4. Ja 5. Kohtien mukaan kunnan liikelaitokselle laaditaan 
erillistilinpäätös, jonka allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen 
johtaja. Erillistilinpäätökset laaditaan myös taseyksiköistä. 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettäväksi, 
ovatko talousarvion tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty 
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tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (KuntaL 121 §). Lisäksi 
tilintarkastajien on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti (KuntaL 123 
§). 
Toimintakertomukseen sisältyy Kuntalain 113 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi 
arvio tulevasta kehityksestä, selonteko ja keskeiset johtopäätökset sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kuntakonsernissa ja esitys 
tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 
Vuoden 2022 Inarin kunnan tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen 
tilikauden tulos oli 1 722 229,00 euroa. Tilikausi oli 1 758 903,18 euroa 
ylijäämäinen. Kuntakonsernin vuoden 2022 tilikausi oli 1 498 785,48 
ylijäämäinen. 
 
Esitys vuoden 2022 tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi sekä  
yhteenveto vuoden 2022 tilinpäätöksestä ovat ohessa.  
 
Kunnanjohtajalle annettaneen oikeus tehdä tilinpäätökseen teksti- ja  
teknisluonteisia pieniä korjauksia ja muutoksia, joilla ei ole vaikutusta 

tulokseen tai sen käsittelyyn. 
 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää 

1. allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen 
2. esittää kunnan tilikauden tuloksen 1 722 229,00 euron käsittelyn 
tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirjan sivulla 130 esitetyn mukaisesti 
3. antaa tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen ja allekirjoituksineen 
tilintarkastajan tarkastettavaksi 
4. hyväksyä oheisen tilinpäätös- ja toimintakertomuksen toimitettavaksi 
tarkastuslautakunnalle, joka esittänee sen edelleen  
valtuustolle hyväksyttäväksi 
5. antaa kunnanjohtajalle oikeuden tehdä allekirjoituksen jälkeen tilinpäätös- 
ja toimintakertomukseen pieniä teksti- ja teknisluonteisia korjauksia ja 
muutoksia. 
 

Käsittely Talouspäällikkö Pirjo Kyrö oli paikalla asiantuntijana klo 16.21-17.11 tämän 
pykälän 63 ja pykälän 79 osalta. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Hallintosäännön muuttaminen 
  
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 64    
219/00.01.01.00/2023  

 
Valmistelija Hallintojohtaja 

 
 Ruokapalvelu liikelaitoksen toiminnan siirtyessä Pohjois-Lapin Ruoka Oy:öön, 

hallintosääntöä tulee päivittää. Hallintosäännöstä poistetaan Ruokapalvelu 
liikelaitosta koskevat kohdat.  

 
 Johtavat luottamushenkilöt ovat esittäneet, että kunnanhallituksen 

puheenjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan osalta palkkiosääntöä 
muutetaan siten, että vuosipalkkio muutetaan kuukausipalkkioksi ja ns. 
toimituspalkkioita ei erikseen makseta. Kunnanhallituksen puheenjohtajan 
kuukausipalkkioksi esitetään 500 €/kk ja valtuuston puheenjohtajan 
kuukausipalkkioksi esitetään 400 €/kk. Valmistellussa hallintosäännössä 
kuukausipalkkioiden määrät perustuvat aiempina vuosina (2017-2022) 
maksettuihin toimituspalkkioihin ja vuosipalkkioihin. Muutos vähentää sekä 
luottamushenkilöjohdon että toimistosihteerin työtä.  

 
 Lisäksi kunnanhallituksen tehtäviin on lisätty kotouttaminen ja yhteistyö 

hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien kanssa. Liitteeseen 3. on tehty 
muutama tarkennus. 

 
 Ohessa on Inarin kunnan hallintosääntö, johon esitettävät muutokset on 

merkitty keltaisella ja poistettavat kohdat on yliviivattu. Pykälänumerointi 
muuttuu pykälästä 28 eteenpäin kun hallintosääntö on hyväksytty. 
 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi oheisen Inarin 
kunnan hallintosäännön. Hallintosääntö tulee voimaan 1.5.2023. 
 

Käsittely Jari Huotari poistui esteellisenä (--) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
Puheenjohtajana toimi Hannu Alenius tämän asian käsittelyn ajan. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 
Ennen tämän pykälän käsittelyä Janne Tervahauta poistui klo 16.40 
kokouksesta.
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleihin 2023 
 
Kunnanhallitus 20.02.2023 § 39  
  

 
Valmistelija Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen 

ajanjakso on kotimaassa 22.-28.3.2023. 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja 

asetettava 

1)  kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjoh-

taja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä vara-

jäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Vaalilautakunta toimittaa 

vaalit sunnuntaina 2.4.2023  

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaali-

toimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi 

muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vä-

hintään kolme. Vaalitoimikunnat toimittavat laitosäänestykset ennakkoäänes-

tysaikana. 

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten, että niiden varajäsenten 

tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edelli-

sissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä 

puolueita.  

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava 

siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Eduskuntavaaliehdokas 

ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen 

puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikun-

nan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä 

avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä hen-

kilöitä.  

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien 

nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Vaali-

lain 16 §:n mukaan vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kol-

mijäsenisinä. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin ei 

sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.  

Ohessa vuoden 2022 aluevaaleja varten asetetut vaalilautakunnat ja vaalitoi-

mikunnat. Luettelossa on yliviivattu henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet, että eivät 

ole käytettävissä ja joiden sijalle tulee asettaa uudet henkilöt. Kaikkien jäsen-

ten sekä varsinaisten että varajäsenten saatavilla oloa on hyvä puolueittain 

selvittää ennen vaalilautakuntien asettamista.  

 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 
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Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää  
1. asettaa seuraavia äänestysalueita  
 
001 Ivalon äänestysalue  
003 Törmäsen äänestysalue  
005 Nellimin äänestysalue  
007 Inarin kk:n äänestysalue  
008 Kaamasen äänestysalue  
011 Sevettijärven äänestysalue  
 
varten vaalilautakunnat oheisen luettelon mukaan  
 
2. asettaa terveyskeskuksen vuodeosastoa, palvelukeskus Koivikkoa, 
Männikön palvelukotia, palvelukoti Attendo Oy:ta sekä Ivalon varuskuntaa 
varten vaalitoimikunnat oheisen luettelon mukaan seuraavin täydennyksin 
 
- esteen ilmoittaneen ------------------- tilalle valitaan Männikön vaalitoimikunnan 
varsinainen jäsen ja varapuheenjohtaja 
- esteen ilmoittaneen ------------- tilalle valitaan terveyskeskuksen 
vaalitoimikunnan varsinainen jäsen ja varapuheenjohtaja 
- esteen ilmoittaneen ------------- tilalle valitaan Ivalon varuskunnan 
vaalitoimikunnan varsinainen jäsen ja varapuheenjohtaja 
- esteen ilmoittaneen ---------- tilalle valitaan terveyskeskuksen 
vaalitoimikuntaan 2. varajäsen 
- esteen ilmoittaneen -------------- tilalle valitaan Ivalon varuskunnan 
vaalitoimikuntaan 2. varajäsen.  
 
3. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan valitsemaan vaalilautakuntiin ja 
vaalitoimikuntiin tarvittaessa lisää varajäseniä vaalitoimituksen turvaamiseksi 
tilanteessa, jossa kunnanhallitus ei kokoonnu ennen kyseistä vaalitoimitusta.   
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 

Päätös Kunnanhallitus yksimielisesti asetti pöytäkirjan liitteenä olevat 
vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat. 

 
 
 Lisätietoja:  viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö Anne-Marie 

Kalla, puh. 040 723 0697, anne-
marie.kalla@inari.fi 

 
 __________ 

 
 
 

 
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 65    
82/00.00.00.01/2023  

 
Valmistelija Viestintä- ja yhteistoimintapäällikkö 

 
Törmäsen vaalilautakunnan 1. varajäsen --------- on ilmoittanut, että ei ole 
käytettävissä vaalisunnuntaina ja terveyskeskuksen vaalitoimikunnan 1. 
varajäsen sekä Ivalon varuskunnan vaalitoimikunnan 1. varajäsen ------------- 

mailto:anne-marie.kalla@inari.fi
mailto:anne-marie.kalla@inari.fi
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on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä laitosäänestyksiin. Heidän tilalleen 
tulee valita uudet varajäsenet.  
 
Hoivakoti Anna ja Aapelin edustaja on ottanut yhteyttä ja pyytänyt 
laitosäänestyksen järjestämistä. Hoivakoti Anna ja Aapeli on samalla tavoin 
tehostetun palveluasumisen yksikkö kuin muut palvelukodit, joten 
laitosäänestys on syytä järjestää ja vaalin voisi toimittaa terveyskeskuksen 
vaalitoimikunta.  
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää  
 
1. nimetä Törmäsen vaalilautakuntaan 1. varajäsenen esteen ilmoittaneen  

 ----------- tilalle 
2. nimetä 1. varajäsenen terveyskeskuksen vaalitoimikuntaan esteen 
ilmoittaneen ---------- tilalle 
3. nimetä 1. varajäsenen Ivalon varuskunnan vaalitoimikuntaan esteen 
ilmoittaneen ----------- tilalle 
4. että terveyskeskuksen vaalitoimikunta toimittaa laitosäänestyksen myös 
hoivakoti Annassa ja Aapelissa  
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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Matkailumarkkinointi ja matkailun kehittäminen / yhteistyö Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n 
(Lapland North Destinations) kanssa 
  
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 66    
126/14.02.01/2023  

 
Valmistelija Kunnanjohtaja 

 
Inari-Saariselkä Matkailu Oy (Lapland North Destinations) toimii alueen (Inarin 
ja Utsjoen kunnat, Sodankylän pohjoisosa) matkailumarkkinoinnista 
vastaavana organisaationa. Myös Norjan Finnmarkenin matkailuyritykset 
voivat olla yhtiön toimintajäseninä.  
 
Ostopalvelusopimuksen mukaan Inari-Saariselkä Matkailu Oy vastaa kunnan 
matkailutoimen hoitamisesta ja kehittämisestä huolehtien alueen 
yhteismarkkinoinnin ja viestinnän koordinoimisesta ja toteutuksesta, alueen 
matkailutilastoista, muusta erikseen sovittavasta matkailun kehittämisestä 
sekä matkailuedustuksista keskeisissä työryhmissä. Vuonna 2022 kunta 
maksoi Inari-Saariselkä Matkailu Oy:lle 250 000 euroa. 
 
Inarin kunta on markkinointiyhtiön selkeästi suurin yksittäinen rahoittaja. 
Kunnalla ei ole tällä hetkellä vastaavaa päätösvaltaa yhtiössä ja yhtiön 
hallintomalli on epäselvä. Lisäksi yhtiön strategia ja liiketoiminnan 
tavoiteasetanta vaatii päivitystä tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. 
 
Muutosprosessin aloittamiseksi Inarin kunta esittää tulevassa 
yhtiökokouksessa hallituksen kokoonpanoon muutoksia. Lisäksi kunnan 
rahoituksen jatkamisen edellytyksenä esitetään mm. 
toimintamallivaihtoehtojen selvittämistä ja strategiatyön aloittamista. 
 
Kunnanhallituksen kokouksessa esitetään tarkempi kuvaus tilanteesta. 
 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 
 

Päätösehdotus Päätösehdotus ei ole julkinen. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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Kunnanhallitus § 67 20.03.2023 
 

 

 
Inarin kuntakonsernin vakuutusten hankinta 
  
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 67    
247/02.08.00/2023  

 
Valmistelija Hallintojohtaja 

 
Kunta on viimeksi vuonna 2017 kilpailuttanut kunnan ja kuntakonsernin (pois 
lukien Inergiakonserni) vakuutukset. Hankintapäätöksen ja 
vakuutussopimuksen tekee kunta osaltaan ja konserniyhtiöt osaltaan. 
 
Kunnalla on voimassa oleva vakuutussopimus Pohjola Vakuutus Oy:n 
kanssa. Kunta ostaa vakuutusmeklaripalvelut Vakuutusvälitys Arktia Oy:ltä, 
joka kunnan toimeksiannosta on kilpailuttanut vakuutukset oheisella 
tarjouspyynnöllä julkisten hankintojen palvelussa Hilmassa. Vakuutukset 
hankitaan yhteishankintana ja toistaiseksi voimassaolevina siten, että valittu 
toimittaja sitoutuu hankintaillmoituksessa sekä tarjouspyynnössä asetettuihin 
ehtoihin. Uusi vakuutussopimus tulee voimaan, kun tarjous on hyväksytty ja 
päätös on lainvoimainen. 
 
Määräaikaan 9.2.2023 mennessä kaksi vakuutusyhtiötä jätti hyväksyttävän 
tarjouksen: IF Vahinkovakuutus Oy ja Pohjola Vakuutus Oy. Ohessa on 
tarjousten avauspöytäkirja sekä Arktian tekemä tarjousten yhteenveto. 
Tarjouspyynnön mukaan toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti 
edullisimman hyväksytyn tarjouksen tehnyt tarjoaja. Vakuutustarjouksen eri 
vakuutuslajit arvioidaan yhtenä kokonaisuutena siten, että mukana on kaikki 
vakuutukset. Tarjousten vertailussa käytetään hintaa. Kilpailutukseen 
osallistuvat hankintayksiköt (kunta ja konserniyhtiöt) keskittävät hankintansa 
toimittajaksi valitulle vakuutusyhtiölle. 
 
Pohjola Vakuutus Oy:n tarjous on jätetyistä tarjouksista edullisin. 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää 
1.  hyväksyä kunnan osalta Pohjola Vakuutus Oy:n tarjouksen edullisimpana 
2.  hyväksyä vakuutussopimus tehtäväksi toistaiseksi voimassa olevana 
3.  antaa konserniohjeen yhteishankinnassa mukana oleville tytäryhtiöille, että 
ne tekevät hankintapäätöksen ja vakuutussopimuksen Pohjola Vakuutus Oy:n 
kanssa. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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Kunnanhallitus § 68 20.03.2023 
 

 

 
Lapin TE24 -koordinaatiohankkeeseen osallistuminen 
  
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 68    
209/00.04.01/2023  

 
Valmistelija Hallintojohtaja 

 
Eduskunta hyväksyi TE-palvelujen uudistukseen liittyvät lait 1.3.2023 ja TE-
palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Lapin kunnat ovat 
keskustelleet yhteistyöstä ja erilaisista malleista toteuttaa uudistus Lapin 
maakunnassa. Keskusteluissa esille nousi tarve maakunnalliselle uudistusta 
koordinoivalle hankkeelle, jolla varmistetaan kaikkien Lapin kuntien 
eteneminen uudistuksen osalta siten, että kunnissa ja muodostuvilla 
yhteistoiminta-alueilla on valmius ottaa palvelut järjestettäväkseen vuoden 
2025 alussa.  
 
Lapin liitto on sovitusti valmistellut Lapin TE24 -koordinaatiohankkeen ajalle 
1.3.2023-31.12.2024 ja hankehakemus sekä aikataulu ja toimenpiteet ovat 
ohessa. Hankehakemus on jätetty 22.2.2023 ja kuntien rahoitussitoumukset 
kuntarahoitusosuuden kattamiseksi tulee toimittaa ennen rahoituspäätöksen 
saamista. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 197 399,92 euroa, josta 
kuntarahoitusosuus on 10 %. Hankkeeseen on haettu alueiden kestävän 
kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitusta eli AKKE -rahoitusta. 
 
Lapin liitto pyytää oheisella kirjeellä kuntia käsittelemään osallistumisen Lapin 
TE24 -koordinaatiohankkeeseen sekä hankkeen kuntarahoitusosuuden 
kattamiseen 31.3.2023 mennessä. 
 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Inarin kunta osallistuu Lapin TE24 -
koordinaatiohankkeeseen. Kuntarahoitusosuus vuosille 2023-2024 katetaan 
kunnanhallituksen määrärahoista. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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Kunnanhallitus § 69 20.03.2023 
 

 

 
Työllisyyspalvelujen yhteistoiminta-alueen valmistelu- ja suunnittelutyöhön osallistuminen 
  
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 69    
209/00.04.01/2023  

 
Valmistelija Hallintojohtaja 

 
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut eli TE-palvelut siirtyvät kuntien 
järjestämisvastuulle 1.1.2025. Kunta voi järjestää työvoimapalvelut 
itsenäisesti, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. 
Muutoin kuntien tulee muodostaa palveluiden järjestämiseksi työllisyysalue, 
jonka työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Lisäksi alueen tulee 
olla maantieteellisesti yhtenäinen ja työmarkkinoiden kannalta toimiva.  
 
Valtioneuvosto voi antaa työllisyysalueen muodostaville kunnille 
poikkeusluvan, jos työvoimapalvelujen järjestämisen edellyttämän 
toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei pitkien etäisyyksien vuoksi 
ole tarkoituksenmukaista tai jos se on tarpeen saamelaisten kieltä ja kulttuuria 
koskevien oikeuksien turvaamiseksi tai jos sen myöntäminen on alueelliset, 
palvelujen järjestämistä koskevat ratkaisut, palvelujen tarve, palvelujen 
kustannukset sekä muut palvelujen järjestämiseen liittyvät tekijät huomioiden 
muusta erityisestä syystä perusteltua. 
 
Meri-Lapin kehittämiskeskus ry on lähettänyt oheisen esityksen Lapin kunnille 
sitoutumisesta Meri-Lapissa käynnissä olevaan työllisyysalueen valmisteluun 
ja mahdolliseen perustamiseen lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä 
sitoutumisesta suunnittelu- ja valmistelutyön resursointiin. 
 
Kittilän kunta on lähettänyt oheisen tiedustelun pohjoisen Lapin kuntien 
halukkuudesta lähteä yhteistyökumppaniksi mukaan perustamaan 
yhteistoiminta-aluetta työllisyyspalvelujen järjestämiseksi. Tiedustelu on 
lähetetty kunnille, jotka muodostavat Lapin hyvinvointialueella Pohjoisen 
Lapin palvelualueen eli Enontekiö, Inari, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello ja 
Utsjoki. Kuntia yhdistää pitkät etäisyydet, saamen kielet ja kulttuuri ja 
elinkeinopohjan samankaltaisuus. Vastausta pyydetään 31.3.2023 mennessä. 
 
Sodankylän kunta on lähettänyt oheisen kirjeen 13 kuntaan (Kemijärvi, 
Ranua, Posio, Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Inari, Utsjoki, Enontekiö, 
Muonio, Kittilä, Kolari ja Pello). Sodankylän kunta teetti syksyllä 2022 
selvityksen TE-palvelujen järjestämisvaihtoehdoista ja kartoitti samassa 
yhteydessä Lapi kuntien kiinnostusta yhteiseen työllisyysaluevalmisteluun. 
Sodankylän kunta on laatimassa Sodankylän kunnalle sekä valmisteluun 
osallistuville muille kunnille yhteisen työllisyysaluesuunnitelman. Suunnitelma 
toimii pohjana työllisyysalueen päätöksentekoa varten ja se valmistellaan 
31.5.2023 mennessä. Sodankylän kunta on kutsunut kuntien johdon ja 
työllisyysvastaavat yhteiseen palaveriin 15.3.2023, jossa on tarkoitus käydä 
läpi kuntien näkemykset yhteisestä valmistelusta. Sodankylän kunta esittää 
em. kunnille, että ne osallistuisivat yhteiseen valmisteluun ja käsittelisivät 
15.3.2023 kokouksessa sovittavan aikataulun mukaisesti sitoutumisen 
muodostettavan työllisyysalueen valmisteluun ja mahdolliseen perustamiseen 
lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä sitoutumisen suunnittelu- ja 
valmistelutyön resursointiin. 
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Kunnanhallitus § 69 20.03.2023 
 

 

Sodankylän kunta on ottanut aktiivisen roolin Lapin TE-palvelujen 
järjestämisvaihtoehtojen selvittämisessä. Sodankylä on myös mukana 
työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa 1.3.2021-31.12.2024, jossa osa 
työttömistä on siirtynyt oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. 
Työllisyyspalvelujen yhteistoiminta-alueen tulisi olla riittävän suuri turvaamaan 
lakisääteiset palvelut sekä kehittämään TE-palveluja Lapin alueella. 
 
 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää 
1. ilmoittaa Meri-Lapin kehittämiskeskukselle, ettei Inarin kunta ole mukana 
Meri-Lapin työllisyyspalvelujen yhteistoiminta-alueen valmistelussa 
2. ilmoittaa Kittilän kunnalle, että Inarin kunta ei tässä vaiheessa sitoudu 
yhteistyökumppaniksi työllisyyspalvelujen yhteistoiminta-alueen 
perustamiseen 
3. ilmoittaa Sodankylän kunnalle, että Inarin kunta sitoutuu muodostettavan 
työllisyysalueen valmisteluun sekä suunnittelu- ja valmistelutyön resursointiin. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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Kunnanhallitus § 70 20.03.2023 
 

 

 
Menestyneiden urheilijoiden palkitseminen vuonna 2022 
  
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 70    
181/12.05.00/2023  

 
Valmistelija Kunnanjohtaja 

 
--------------, ------------ ja --------- toimittivat sivistyslautakunnalle 27.12.2022 
oikaisupyynnön ja toiveen käsitellä uudelleen vuoden 2022 urheilijastipendien 
myöntämisen. He hakevat urheilijastipendejä ---------, ------------- sekä ----------, 
jotka ovat voittaneet pronssia B-tyttöjen aluejoukkueiden SM-turnauksessa 
syyskuussa 2022. 
 
Oikaisupyynnön jättäneet esittivät myös menestyneiden urheilijoiden 
palkitsemissääntöjen tarkistamista. Oikaisupyynnön tehneille on kertomansa 
mukaan ollut epäselvää, kuka stipendiä voi hakea. Nuorten 
aluejoukkuetoimintaa ei ole huomioitu palkintosäännössä. Se on järjestelmä, 
joka osassa lajeja on käytössä. 
 
Sivistysjohtajan esittelytekstin mukaan palkintosääntö ei myöskään huomioi 
pienten lajien alueellisia seuroja, jotka voivat toimia esimerkiksi koko Lapin 
alueella. Seuramenestykseen perustuvassa palkitsemisessa sääntö on selkeä 
ja toteaa, että seuran tulee olla inarilainen. Maajoukkueessa saavutettu 
menestys arvioidaan erikseen ja siitä päättää stipendisäännön mukaan 
kunnanhallitus. 
 
Inarin kunnan urheilijastipendistä on ilmoitettu ja se on ollut haettavana 
julkisesti kunnan stipendisäännön mukaan. Lähtökohtaisesti oikaisupyyntöä ei 
voi tehdä, jos ei ole jättänyt hakemusta stipendejä arvioivan harkittavaksi. 
Oikaisupyyntö perusteluineen sekä voimassa oleva urheilijastipendisääntö 
ovat ohessa. 
 
Sivistyslautakunta on 18.1.2023 § 8 päättänyt 
1. olla ottamatta oikaisuvaatimusta käsiteltäväkseen, koska hakijoilla ei ole 

ollut valitusoikeutta asiaan 
2. esittää yksimielisesti, että stipendin myöntäminen siirretään 

kunnanhallituksen päätettäväksi 
3. että urheilijastipendisääntö valmistellaan päivitettäväksi. 
 
Voimassa olevan Inarin kunnan urheilijastipendisäännön mukaan 
kunnanhallitus päättää ainoastaan olympiakisojen sekä MM- ja EM- kilpailujen 
mitalistien palkitsemisesta. 
 
Ohessa oikaisupyyntö, sivistyslautakunnan päätös ja voimassa oleva 
urheilijastipendisääntö. 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää olla myöntämättä urheilijastipendiä hakijoille, koska 
hakemusta ei ole toimitettu hakuaikana. Voimassa olevassa 
urheilijastipendisäännössä ei myöskään ole huomioitu alueellisia seuroja. 
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Kunnanhallitus § 70 20.03.2023 
 

 

Käsittely Mari Palolahti poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän ajan 
kunnanjohtaja. 

 
Maritta Mäenpää ehdotti Maire Puikon kannattamana, että kunnanhallitus 
päättää myöntää hakijoille xx euron stipendin.  
 
Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, 
puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin 
toimittaa nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen: 
Ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät "jaa", jos 
"ei" voittaa, on Mäenpään ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys 
hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Toimitetussa äänestyksessä annettiin 8 ääntä: 4 jaa-ääntä, 2 ei-ääntä ja 1 
tyhjä ääni. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.  
 
Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Kunnanhallitus § 71 20.03.2023 
 

 

 
Kunnantalon kiinnioloajat vuonna 2023 
  
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 71    
260/00.01.01.01/2023  

 
Valmistelija Hallintojohtaja 

 
Kunnantalo on ollut suljettuna kesäisin 3-4 viikkoa ja joulun aikaan noin 
viikon. Kunnan henkilöstöohjeen mukaan kunnantalon kiinnioloaikaan 
keskitetään kunnantalon henkilöstön vuosilomia mahdollisuuksien mukaan. 
 
Vuonna 2023 kunnantalo voisi olla suljettuna 3.-28.7.2023 sekä 27.-
29.12.2023.  
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnantalo pidetään suljettuna 3.-28.7.2023 ja 
27.-29.12.2023. Kunnantalon henkilöstöä kehotetaan mahdollisuuksien 
mukaan sisällyttämään vuosilomiinsa em. kiinnioloajat. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 
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Kunnanhallitus § 72 20.03.2023 
 

 

Muut keskusteltavat asiat 
 
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 72 
162/00.02.01/2023 
 
 

Kunnanjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista. Koulukuljetuksista on järjestetty pi-
kainen kilpailutus. SM-hiihtojen valmistelut ovat aikataulussa, kunta osallistunut 
sopimuksen mukaisesti valmisteluihin. Kunnanjohtaja on tavannut eri rakennusfir-
mojen edustajia ja tuonut esille kunnan asuntotarpeet. Nuorisovaltuuston tapaa-
minen on ollut. Kiinan Suomen suurlähettiläs on käynyt vierailulla viime viikolla. 
Sevettijärvi-päivä oli viime viikolla, päivässä oli alueen yrittäjien tapaaminen, Kolt-
tien kyläkokouksen edustajien tapaaminen sekä kuntalaisten tapaaminen. Inarin 
koulun urakkasopimukset allekirjoitettiin perjantaina. Tänään on vierailu 
SAKK:ssa. 

 
Tämä pykälä käsiteltiin kokouksessa toiseksi viimeisenä asiana. Mari Palolahti 
poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 19.35.  
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Kunnanhallitus § 73 20.03.2023 
 

 

 
Kunnanjohtajan johtajasopimus / tavoitteet vuodelle 2023 
  
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 73    
226/01.01.01.00/2023  

 
Valmistelija Hallintojohtaja 

 
Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan välinen oheinen kunnanjohtajan 
johtajasopimus allekirjoitettiin 9.1.2023. Sopimuksen mukaan sen liitteinä on 
vuosittain päivittyvät kunnanjohtajan vuosittaiset tavoitteet sekä tavoitteiden 
arvioiminen. Ensimmäiseen sopimukseen on kirjattu, että kunnanjohtajan 
tavoitekeskustelu käydään kunnanhallituksen kanssa alkuvuodesta 2023. 
 

Esittelijä Ei esittelijää 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus käy kunnanjohtajan kanssa tavoitekeskustelun vuodelle 2023 
ja tavoitteet kirjataan johtajasopimuksen liitteeksi. 
 

Käsittely Tämä pykälä käsiteltiin viimeisenä asiana. Pöytäkirjanpitäjänä toimi 
kunnanjohtaja hallintojohtajan poistuessa kokouksesta. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Tekninen lautakunta § 11 15.03.2023 
Kunnanhallitus § 74 20.03.2023 
 

 

 
Kaavoituskatsaus vuodelle 2023 
 
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 11  
  

 
Valmistelija Kaavoitusinsinööri 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan Kunnan tulee vähintään kerran 
vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja 
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vä-
häisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden kä-
sittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaiku-
tusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaa-
voituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio 
asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. 

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla 
tavalla. 

Tekninen osasto on laatinut kaavoituskatsauksen, jossa on esitetty meneil-
lään olevat yleis- ja asemakaavatyöt. Kaavoituskatsaus 2023 ohessa. 

 
Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 

 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee vuoden 2023 kaavoituskatsauksen tiedoksi ja 

esittää sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen 
 
________ 
 

 
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 74    
119/10.02.06/2023  

 
Valmistelija Tekninen johtaja vs. 

 
Ohessa Inarin kunnan kaavoituskatsaus 2023. 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä kaavoituskatsauksen 2023 tiedoksi ja esittää 
sen valtuustolle tiedoksi. 
 

Käsittely Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela oli paikalla asiantuntijana klo 
16.04-16.21 tämän pykälän 74 ja pykälien 75 ja 76 osalta. Kokous 
keskeytetiin kuulemisen ajaksi.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 

 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 
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Tekninen lautakunta § 12 15.03.2023 
Kunnanhallitus § 75 20.03.2023 
 

 

 
Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus; Juutuanvaara 
 
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 12  
  

 
Valmistelija Kaavoitusinsinööri 

 
Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Juutuanvaarantien ja 
Loijakkakiepin välisellä alueella on tullut vireille 12.1.2022. Tavoitteena on ol-
lut lisätä Inarin kirkonkylän tonttivarantoa ja sijaintinsa ja maaperänsä puo-
lesta Juutuanvaaran alue soveltuu asuntotuotantoon. 

Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 6.4 – 5.5.2022. Kaavaluonnoksesta 
on pyydetty lausunnot viranomaisilta ja muilta kaavahankkeen osallisilta. Ase-
makaavan luonnosaineistosta on saatu yksi (1) viranomaislausunto sekä yh-
deksän (9) mielipidettä osallisilta. Lausunnon antoi Lapin ELY-keskus. Yh-
teenveto luonnosvaiheen palautteesta ja siihen laadituista vastineista kaava-
selostuksen liitteenä 4.  

Asemakaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 9.11. – 8.12.2022. Kaava-
ehdotuksesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta ja muilta kaavahankkeen 
osallisilta. Kaavaehdotuksesta on saatu yksi (1) viranomaislausunto ja kaksi 
(2) muistutusta. Lausunnon antoi Lapin ELY-keskus. Yhteenveto ehdotusvai-
heen palautteesta ja siihen laadituista vastineista kaavaselostuksen liitteenä 
6.  

Ohessa: 

- Asemakaavaehdotus 
- Asemakaavaselotus 
- Ehdotusvaiheen lausunto ja muistutukset 
- Kaavanlaatijan vastine 
- Asemakaavan aikaisempi käsittely 

 
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 27 uutta asuinraken-
tamiseen (AO) tarkoitettua tonttia Inarin kirkonkylälle. 

 
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää Juutuanvaaran asemakaavamuutoksen 
ja -laajennuksen kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi valtuuston 
hyväksyttäväksi. 
 

Käsittely Lautakunta keskusteli maaperätutkimuksen tekemisestä ennen kuin tontteja 
vuokrataan tai myydään. 

 
Muutettu päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää Juutuanvaaran asemakaavamuutoksen 

ja -laajennuksen kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi valtuuston 
hyväksyttäväksi käsittelyssä mainitulla lisäyksellä. 

 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan muutetun 
päätösehdotuksen. 



 
Inarin kunta  5/2023  22 
 
Tekninen lautakunta § 12 15.03.2023 
Kunnanhallitus § 75 20.03.2023 
 

 

 
____________ 
 

 
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 75    
120/10.02.03/2023  

 
Valmistelija Tekninen johtaja vs. 

 
Ohessa 
- asemakaavaehdotus 
- asemakaavaselostus 
- ehdotusvaiheen lausunto ja muistutukset 
- kaavanlaatijan vastine 
- asemakaavan aikaisempi käsittely 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää Juutuanvaaran asemakaavamuutoksen ja - 
laajennuksen valtuuston hyväksyttäväksi. 
 

Käsittely Maire Puikko poistui esteellisenä (---) asian käsittelyn ja päätöksenteon 
ajaksi. Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela oli paikalla asiantuntijana 
klo 16.04-16.21 tämän pykälän 75 ja pykälien 74 ja 76 osalta. Kokous 
keskeytetiin kuulemisen ajaksi.  
 

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



 
Inarin kunta  5/2023  23 
 
Tekninen lautakunta § 13 15.03.2023 
Kunnanhallitus § 76 20.03.2023 
 

 

 
Kaunispään asemakaavan muutos; Saariselän rinnealue, kortteli 318 
 
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 13  
  

 
Valmistelija Kaavoitusinsinööri 

 
Asemakaavan muutoksen tarve on tullut yrittäjän hankkeesta rakentaa 
Saariselälle Vaeltajantien varteen majoitusrakennuksia kortteliin 318. 
 
Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 13.2. – 13.3.2020. 
Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta ja muilta 
kaavahankkeen osallisilta. Asemakaavan luonnosaineistosta on saatu 
kolme (3) viranomaislausuntoa. Mielipiteitä ei saapunut. Lausunnon antoivat 
Lapin ELY-keskus, Inarin Lapin Vesi Oy ja Metsähallitus. Yhteenveto 
luonnosvaiheen palautteesta ja siihen laadituista vastineista 
kaavaselostuksen liitteenä 4. 
 
Asemakaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 1.4. – 5.5.2020. 
Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta ja muilta 
kaavahankkeen osallisilta. Kaavaehdotuksesta on saatu kolme (3) lausuntoa. 
Muistutuksia ei saapunut. Lausunnon antoivat Lapin ELY-keskus, Inarin Lapin 
Vesi Oy ja Saamelaismuseo Siida. Yhteenveto ehdotusvaiheen palautteesta 
ja siihen laadituista vastineista kaavaselostuksen liitteenä 5. 
 
Asemakaavamuutos jätettiin lepäämään ehdotusvaiheeseen 
koronapandemiasta johtuvan taloudellisen epävarmuuden vuoksi, mutta nyt 
matkailuala on taas elpymässä. 
 
Asemakaavan muutoksella matkailua palvelevien rakennuksen korttelialue 
(RM-1) muuttuu hotellirakennusten korttelialueeksi (KL-1) 1200 k-m² 
rakennusoikeudella ja kerrosluvulla 1/2 k II. 
 
Ohessa: 
- Asemakaavaehdotus 
- Asemakaavaselostus 
- Ehdotusvaiheen lausunnot 
- Kaavanlaatijan vastine 
- Asemakaavan aikaisempi käsittely 
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää Kaunispään asemakaavamuutoksen 
korttelissa 318 kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi valtuuston 
hyväksyttäväksi. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi vs. teknisen johtajan ehdotuksen yksimielisesti. 
 
____________ 
 

 
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 76    
121/10.02.03/2023  



 
Inarin kunta  5/2023  24 
 
Tekninen lautakunta § 13 15.03.2023 
Kunnanhallitus § 76 20.03.2023 
 

 

 
Valmistelija Tekninen johtaja vs.  
 

Ohessa 
- asemakaavaehdotus 
- asemakaavaselostus 
- ehdotusvaiheen lausunnot 
- kaavanlaatijan vastine 
- asemakaavan aikaisempi käsittely 

 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää Kaunispään asemakaavamuutoksen 
korttelissa 318 valtuuston hyväksyttäväksi. 
 

Käsittely Maire Puikko poistui esteellisenä (---) asian käsittelyn ja päätöksenteon 
ajaksi. Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela oli paikalla asiantuntijana 
klo 16.04-16.21 tämän pykälän 76 ja pykälien 74 ja 75 osalta. Kokous 
keskeytetiin kuulemisen ajaksi.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 



 
Inarin kunta  5/2023  25 
 
Tekninen lautakunta § 26 15.03.2023 
Kunnanhallitus § 77 20.03.2023 
 

 

 
Leikkikenttien valaisemisen aikataulu / Valtuustoaloite Inarin kunnan leikkikenttien valaistuksen 
ja kunnon tarkistamisesta 
 
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 26  
  

 
Valmistelija Tekninen johtaja vs. 

 
Kunnanhallitus on pyytänyt selvitystä kunnan leikkikenttien valaistuksen 
tilanteesta sekä aikataulua, jolla kaikki leikkikentät saadaan valaistua.  
 
Leikkikentät on pääosin valaistuja, osaan toteutetaan valaistuksen 
korjaustöitä ja osaan toteutetaan valaistus kesän 2023 aikana siten, ettei 
valaisemattomia leikkikenttiä jää. Selvitys valaistuksen tilanteesta ja 
suunniteltu aikataulu ohessa.  
 

Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että leikkikenttien valaistus toteutetaan loppuun 
kesän 2023 aikana. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi vs. teknisen johtajan ehdotuksen yksimielisesti. 
 
____________ 
 

 
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 77    
270/10.03.01.02.01.01/2023  

 
Valmistelija Hallintojohtaja 

 
Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuustossa 9.12.2021 valtuustoaloitteen 
Inarin kunnan leikkikenttien valaistuksen ja kunnon tarkistamisesta. 
Kunnanhallitus päätti 17.1.2022 § 15 siirtää aloitteen teknisen lautakunnan 
käsiteltäväksi ja edellytti kunnanhallitukselle ilmoitettavaksi 31.3.2023 
mennessä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty aloitteen johdosta. Teknisen toimi 
teki selvityksen asiasta, mutta kunnanhallitus palautti asian valmisteluun 
7.2.2022 § 28. Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitetta 15.3.2023. Ohessa 
valtuustoaloite, teknisen toimen selvitys 26.1.2022 sekä selvitys valaistuksen 
tilanteesta 6.2.2023. 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää 
1. merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan päätöksen 
2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 



 
Inarin kunta  5/2023  26 
 
Tekninen lautakunta § 21 15.03.2023 
Kunnanhallitus § 78 20.03.2023 
 

 

 
Valtuustoaloite niittyjen ja perinnebiotooppien lisäämiseksi Inarin kunnassa 
 
Tekninen lautakunta 15.03.2023 § 21  
  

 
Valmistelija Tekninen johtaja vs. 

 
Vihreiden valtuustoryhmä jätti valtuustossa 3.11.2022 oheisen aloitteen. 
Kunnanhallitus on 16.1.2023 siirtänyt aloitteen teknisen lautakunnan 
käsiteltäväksi ja edellyttänyt ilmoitettavaksi kunnanhallitukselle 31.5.2023 
mennessä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty aloitteen johdosta. 
Kunnanhallituksen päätös ohessa. 
 
Valtuustoaloitteessa esitetään niittyjen ja perinnebiotooppien lisäämistä Inarin 
kunnassa esimerkiksi osoittamalla uusia niittyalueita, kehittämällä paikallisista 
luonnonkukista niittyseos ja laatimalla perinnebiotooppikartoitus. 

 
Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on 
pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Tämän johdosta Lapin 
ELY-keskus on käynnistänyt vuonna 2022 Lapin perinnebiotooppien hoidon 
alueellisen yhteistyöryhmän ja vuonna 2023 Lapin Helmi -yhteistyöryhmän, 
jonka yhtenä teemana on Perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito. Inarin 
kunnalla on jäsenet edellä mainituissa. Ohjelmien päätavoitteena on Suomen 
luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja elinympäristöjen tilan 
parantaminen aktiivisilla suojelu-, ennallistamis- ja luonnonhoitotoimilla. 
Saatua tietoisuutta käytetään tulevissa suunnitelmissa hyödyksi. 

 
Kunnan maaomistus on enimmäkseen puistoja ja metsäisiä alueita. Kunnan 
alueella olevia yksityisiä maanomistajia tiedotetaan perinnebiotooppien 
kunnostamisesta edellä mainittujen ELY:n hankkeiden toimesta. 
 
”Perinnebiotoopit eli kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat perinteisen 
karjatalouden muovaamia, yleensä runsaslajisia elinympäristöjä, jotka ovat 
tuottaneet karjan tarvitseman talvirehun tai olleet laitumina. Perinnebiotooppien 
perinteinen hoito on pääasiassa ollut niittoa, laidunnusta tai heinänkorjuun 
jälkeistä laidunnusta. ” (www.ymparisto.fi/) 
 
Ivalon Mukkavuopajan alueella suunnitteilla olevan perhepuiston toiminnot 
sijoittuvat luonnon niittyalueiden keskelle. Toimintoja ympäröivät alueet on 
tarkoitus jättää luonnontilaan ja toteuttaa hoito perinnebiotooppien hoidon 
mukaisesti. 
  
Kaavoituksen yhteydessä tehtävällä luontoselvityksellä varmistetaan alueen 
käyttömahdollisuudet.Kaavoituksella voitaisiin osoittaa tulevaisuudessa 
niityiksi esimerkiksi kunnan puistoalueita sekä kartoittaa 
perinnebiotooppialueiksi soveltuvat alueet.  
 
Kestävä ympäristörakentaminen ja suunnittelu suosii alueella luontaisesti 
kasvavia kasveja. Tämä voidaan ottaa huomioon kunnan yleisten alueiden 
suunnittelussa ja urakoiden työselosteissa. 

 
Esittelijä Tekninen johtaja vs. Reetta-Mari Tammela 

 



 
Inarin kunta  5/2023  27 
 
Tekninen lautakunta § 21 15.03.2023 
Kunnanhallitus § 78 20.03.2023 
 

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että kaavoituksessa ja yleisten alueiden 
suunnittelussa tutkitaan mahdollisuudet uusien niittyalueiden 
muodostamiselle suosien alueellemme luontaisia kasveja sekä säilytettäville 
perinnebiotooppina hoidettaville alueille. 
 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi vs. teknisen johtajan ehdotuksen yksimielisesti. 
 
____________ 
 

 
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 78    
218/11.04/2023  

 
Valmistelija Tekninen johtaja vs. 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää 

1. merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan päätöksen 
2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. 



 

 

 
Vuoden 2022 talousarvion ylitysten hyväksyminen 
  
Kunnanhallitus 20.03.2023 § 79    
57/02.02.02/2023  

 
Valmistelija Talouspäällikkö 

 
Kunnan talousarvion käyttötalousossa toimialojen määrärahat ovat sitovia 
valtuustoon nähden nettomääräisinä eli toimintakatteina - sosiaali- ja 
terveystoimen ja erikoisairaanhoidon kohdalla netto erikseen. Valtuustoon 
nähden sitovia määrärahoja ei saa ylittää. 
 
Talousarvion nettomenot ylittyivät sosiaali- ja terveystoimen kohdalla 698 526 
euroa. Keskeiset syyt ylitykseen olivat vammaispalvelujen 
kuljetuskustannukset, lastensuojelun ja sosiaalihuollon ostopalvelujen kasvu 
ja pandemian aikana henkilöstöjärjestelyt. Erikoissairaanhoidon nettomenot 
puolestaan alittuivat 655 929 euroa, joten kokonaisuudessaan sosiaali- ja 
terveyslautakunnan alaisen toiminnan nettomenojen ylitys oli kuitenkin vain 
42 597 euroa. 
 
Seuraavilla toimialoilla oli pieniä, ei niin olennaisia ylityksiä:  
Teknisen toimen nettomenot ylittyivät 36 027 euroa ja valuuston nettomenot 
ylittyivät 26 895 euroa. Teknisen toimen ylitys kohdistui palvelujen ostoihin. 
Valtuuston nettomenojen ylitys kohdistui lähinnä tarkastuslautakunnan 
toimintaan. Tilintarkastuksen kulut nousivat viime vuoden keväällä vuoden 
2021 tarkastuksesta, jota hankaloitti uuden talousjärjestelmän ongelmat. 
 
Liikelaitosten kohdalla talousarviossa sitovaa valtuustoon nähden on yli-
/alijäämä. 

 
Ruokapalvelu liikelaitoksen alijäämä ylittyi talousarvioon nähden 223 151 
euroa. Syynä ylitykseen oli elintarvikkeiden ja puhdistusaineiden ostojen 
nousu. Tilapalvelu liikelaitoksen alijäämä ylittyi 264 708 euroa. Ylitykseen 
syynä olivat Inarin väistötilojen ja Kalottikeskuksen toimintakulut. 
 
Ylityksiä ei toimialoilla ole osattu ennakoida tilikauden aikana eikä näin ollen 
ole tuotu esityksiä valtuustolle talousarvion muuttamisesta. Talousarvion 
ylitykset tulee nyt viedä valtuuston hyväksyttäväksi ennen 
tilintarkastuskertomuksen laadintaa ja tilinpäätöksen hyväksyntää. 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Tommi Kasurinen 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää edellä esitetyt vuoden 2022 talousarvion 

ylitykset valtuuston hyväksyttäväksi. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 
 

Käsittely Talouspäällikkö Pirjo Kyrö oli paikalla asiantuntijana klo 16.21-17.11 tämän 
pykälän 79 ja pykälän 63 osalta. Kokous keskeytettiin kuulemisen ajaksi. 
 

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

 


