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ASIALISTA  

 

 

 

1 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

 

2 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

3 §  Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

 

4 §  Lausunnon antaminen hallituksen linjauksista itsehallinto-

aluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 

 

5 §  Enontekiön kunnan vuosikello 2016 

 

6 §  Kunnan johtoryhmän tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistaminen 

ja nimikemuutokset 

 

7 §  Vs. kunnanjohtajan irtisanoutuminen   

 

8 §  Kunnanjohtajan irtisanoutuminen    

 

9 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Birgitta Eira, Be-

rit-Ellen Juuso, Tuomas Keskitalo, Miliza Kimmel, Kari Kotavuopio, El-

li-Maria Kultima ja Hannu Ranta eivät ole paikalla. Berit-Ellen Juuson 

tilalle on saatu Per-Oula Juuso. Birgitta Eiran ja Miliza Kimmelin ti-

lalle ei ole saatu varavaltuutettua.  

Puheenjohtaja totesi, että näin ollen paikalla on tällä hetkellä 10 

varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettu ja totesi, että kokous 

ei ole päätösvaltainen. Puheenjohtaja totesi, että pyritään saamaan 

kokous päätösvaltaiseksi ja keskeytti kokouksen.  

Klo 18.00 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että että Bir-

gitta Eira, Berit-Ellen Juuso, Tuomas Keskitalo, Miliza Kimmel, Kari 

Kotavuopio ja Elli-Maria Kultima eivät ole paikalla. Berit-Ellen Juu-

son tilalle on Per-Oula Juuso. Birgitta Eiran ja Miliza Kimmelin ti-

lalle ei ole saatu varavaltuutettua. Näin ollen paikalla on tällä het-

kellä 11 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettu, joten kokous 

on päätösvaltainen. 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 21.1.2016 ja lähe-

tetty samana päivänä postitse valtuutetuille, kunnanhallituksen jäse-

nille, kunnanjohtajalle ja kunnan ilmoitustaululle. 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähin-

tään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla (12 valtuutettua). 

 

Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla ko-

koon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdolli-

sesti tehtävät muutokset 

 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan 

esityksestä Satu-Marja Eira-Keskitalo ja Hannu Rannan esityksestä  

Janne Näkkäläjärvi.  

  

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti. 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

kokouskutsussa ilmoitettuun aikaan 3.2.2016 mennessä. Pöytäkirja pide-

tään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä 

klo 14.00 alkaen virka-ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkir-

janpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan al-

lekirjoittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi va-

littujen tulee suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi va-

littu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös 

näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan 

mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien va-

linnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanotta-

jia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 

joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kii-

reellisenä käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, 

joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei niiden kiireelli-

syyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokoukses-

sa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on 

tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää 

valtuuston kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmis-

tellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistel-

lun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisel-

la enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsi-

tellään valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esi-

tyslistan kohtaa ”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 3 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto valitsi kunnanvaltuuston puheenjohtajiston vuodelle 

2016 seuraavasti: 

Seppo Alatörmänen, puheenjohtaja 

Pentti Mäkitalo, I varapuheenjohtaja 

Berit-Ellen Juuso, II varapuheenjohtaja 

 

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Seppo Ala-

törmästä ja I varapuheenjohtajaksi Pentti Mäkitaloa.  

 

Janne Näkkäläjärvi esitti kunnanvaltuuston II varapuheenjohtajaksi Be-

rit-Ellen Juusoa.  

 

Seppo Alatörmänen ja Pentti Mäkitalo kiittivät luottamuksesta.  

 

Varavaltuutettu Unto Kultima saapui kokoukseen tämän pykälän käsitte-

lyn lopussa klo 18.08. 

 

Päätöshistoria 

 

Khall 18.1.2016 3 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee 

keskuudestaan vuodelle 2016 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen 

varapuheenjohtajan. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee 

keskuudestaan vuodelle 2016 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen 

varapuheenjohtajan. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 12 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheen-

johtajan sekä tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, 

jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohta-

ja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

 

Enontekiön kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuustossa 

on kaksi varapuheenjohtajaa. 

 

Tiedoksi 

Valitut 

Luottamushenkilökortisto
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Kvalt 4 §  Lausunnon antaminen hallituksen linjauksista itsehallin- 

toaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että se antaa linjauksista itsehallintoalueja-

on perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi liitteenä olevan 

lausunnon. 

 

Päätöshistoria 

Khall 18.1.2016 4 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se antaa linjauksista 

itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 

liitteenä olevan lausunnon.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se antaa linjauksis-

ta itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 

liitteenä olevan lausunnon.  

 

Selostus 

 

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 

tekemillään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sen rahoi-

tuksen uudistamisesta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määräs-

tä ja aluejaosta. 

 

Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla 

säädettävät kolme itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän 

työnjaon mukaisesti vaativimmissa palveluissa muiden itsehallintoalu-

eiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja terveydenhuollossa 

on maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut 

järjestetään. 

 

Hallituksen rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan kun-

nilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja tervey-

denhuollon rahoituksesta. Itsehallintoalueiden rahoitusta valmistel-

laan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun pohjalta, minkä lisäksi 

myös osittain alueiden omaan verotusoikeuteen perustuvaa ratkaisua 

selvitetään. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perus-

tamista ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveys-

ministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisessä hankkeessa, jota 

hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä. Sosiaali- 

ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät kunnilta, kun-

tayhtymiltä sekä mm. ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilta 

lausuntoa hallituksen linjauksesta sähköisellä kyselyllä 28.1.2016 

mennessä. 
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Lausuntopyynnön materiaali löytyy Internet-osoitteesta: 

http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnöt. 

 

Liite 

1 Enontekiön kunnan lausunto 

 

Tiedoksi
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Kvalt 5 § Enontekiön kunnan vuosikello 2016 

 

Päätös 

Kunnavaltuusto päätti vahvistaa esitetyt valtuuston kokouspäivät kun-

nanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 

Kunnanvaltuusto päätti, että valtuuston kokous 18.5.2016 pidetään Pel-

tovuomassa.  

 

Käsittely 

Jaakko Alamattila esitti, että 18.5.2016 valtuuston kokous pidettäi-

siin Peltovuomassa. Pentti Mäkitalo kannatti esitystä.  

 

Kunnanjohtaja totesi, että johtoryhmä on pääsääntöisesti joka kuukau-

den 2. ja 4. torstai klo 9. 

 

Puheenjohtaja tiedusteli voiko valtuusto hyväksyä yksimielisesti, että 

valtuuston kokous 18.5.2016 pidetään Peltovuomassa, mikä hyväksyttiin. 

 

Päätöshistoria 

 

Khall 18.1.2016 5 § 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti vahvistaa kunnanhallituksen kokouspäivät esite-

tyn mukaisesti siten, että seuraava kunnanhallituksen kokous ja talo-

ustoimikunta ovat ti 26.1.2016 ja pyytää lautakuntia ilmoittamaan vuo-

den 2016 kokousaikataulun tammikuun aikana. Lautakuntien tulee huomi-

oida aikataulusuunnittelussa kunnanhallituksen ja –valtuuston suunni-

tellut kokouspäivät.   

 

Edelleen kunnanhallitus esitti valtuustolle, että se vahvistaa esite-

tyt valtuuston kokouspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 

Käsittely 

Todettiin, että kunnanhallituksen kokous ja taloustoimikunta ovat ensi 

viikolla ti 26.1.2016. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanhallituksen kokouspäivät esite-

tyn mukaisesti ja pyytää lautakuntia ilmoittamaan vuoden 2016 kokous-

aikataulun tammikuun aikana. Lautakuntien tulee huomioida aikataulu-

suunnittelussa kunnanhallituksen ja –valtuuston suunnitellut kokous-

päivät.   

 

Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa esite-

tyt valtuuston kokouspäivät kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  

 

Selostus 

Vuosikellolla tarkoitetaan Enontekiön kunnassa vuoden kuluessa tapah-

tuvien toimintojen aikataulua, jonka avulla toiminnot voidaan nähdä 



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  27.1.2016 9 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

pidemmän aikajakson aikana tapahtuvana kokonaisuutena. Kunnan tasolla 

tarkoituksena on helpottaa ja jäntevöittää esimerkiksi lautakuntien, 

kunnanhallituksen ja valtuuston kokousten yhteensovittamista. Lauta-

kunnilta tulisi saada asiat hyvissä ajoin kunnanhallitukselle ja siel-

tä edelleen valtuustolle. 

Vuosikellon aikataulutusta joudutaan vuoden kuluessa tarkentamaan, 

mutta vuoden alussa vuosikelloon merkitään ainakin suunnittelut kun-

nanhallituksen, kunnanvaltuuston, taloustoimikunnan ja lautakuntien 

kokoukset sekä tärkeät määräajat, kuten talousarvion ja  

–suunnitelman valmisteluaikataulu.  

Vuosikello laitetaan kunnan verkkoon ja kotisivulle sekä siirretään 

yleiseksi sähköpostikalenteriksi sen tultua vahvistetuksi.  

 

Liite  

2  Vuosikello 

 

Tiedoksi 

Raili Vienola  
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Kvalt 6 § Kunnan johtoryhmän tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistaminen 

ja nimikemuutokset 

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että sosiaalisihteeri-lastenvalvojan vir-

kanimike muutetaan perusturvajohtajaksi ja kunnansihteerin virkanimike 

hallintojohtajaksi.  Muutokset astuvat voimaan välittömästi päätöksen 

jälkeen. 

 

Kunnanvaltuusto päätti, että korjataan nimikemuutokset hallintosään-

töön. 

 

Käsittely 

Leni Karisaari ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi) ja 

poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitä-

jänä tämän pykälän ajan toimi Mauri Koskela. 

 

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Seppo Alatörmänen esitti, että kor-

jataan nimikemuutokset hallintosääntöön, mikä hyväksyttiin.  

 

Päätöshistoria 

 

Khall 18.1.2016 12 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että sosiaalisihteeri-

lastenvalvojan virkanimike muutetaan perusturvajohtajaksi ja kunnan-

sihteerin virkanimike hallintojohtajaksi.  Muutokset astuvat voimaan 

välittömästi päätöksen jälkeen.  

 

Kunnanhallitus päätti vahvistaa sosiaalisihteeri-lastenvalvojan ja 

kunnansihteerin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3800 euroa/kk. Päätös as-

tuu voimaan välittömästi.  

 

Käsittely  

Leni Karisaari ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta 

tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän 

ajan toimi Mauri Koskela. 

 

Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 

että sosiaalisihteeri-lastenvalvojan virkanimike muutetaan perusturva-

johtajaksi ja kunnansihteerin virkanimike hallintojohtajaksi.  Muutok-

set astuvat voimaan välittömästi päätöksen jälkeen.  

Edelleen kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus päättää vahvistaa 

sosiaalisihteeri-lastenvalvojan ja kunnansihteerin tehtäväkohtaiseksi 

palkaksi 3800 euroa/kk. Päätös astuu voimaan välittömästi.  

 

Antti Tonteri esitti, että kunnansihteerin/hallintojohtajan tehtävä-

kohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 4000 euroa/kk. Esitystä ei kannatet-

tu.  
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Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää palkantarkistuksista ja mahdollisista nimike-

muutoksista. 

 

Selostus 

 

Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, kunnansihteeri, rehtori-

sivistystoimenjohtaja, sosiaalisihteeri-lastenvalvoja ja tekninen joh-

taja. Virat kuuluvat KVTES:n piiriin (palkkahinnoittelun ulkopuolisia) 

lukuun ottamatta teknistä johtajaa ja rehtori-sivistystoimenjohtajaa.  

Teknisen johtajan tehtäväkohtainen palkka määräytyy teknisen henkilös-

tön virka- ja työehtosopimuksen mukaan ja rehtori-

sivistystoimenjohtajan palkka määräytyy rehtorin tehtävän osalta (60%) 

opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.   

 

Kvtes:n palkkausluvun II 17 §:n mukaan työnantajan edustajaksi katso-

taan viranhaltija/työtekijä, joka vastaa kunnan/kuntayhtymän tai sen 

merkittävän osan johtamisesta ja kehittämisestä. Esim. kun-

nan/kuntayhtymän ylin johto katsotaan tällaiseksi työnantajan edusta-

jaksi.  

Työnantajan edustajia ovat mm. johtavassa asemassa oleva viranhalti-

ja/työntekijä, joka vastaa suuresta hallinnonalasta ja sen kehittämi-

sestä, samoin sellainen, jonka tehtävänä on vastata kun-

nan/kuntayhtymän yleisestä hallinnosta, taloudesta tai suunnittelusta 

ja niiden kehittämisestä sekä henkilöstöjohtaja, -päällikkö tai vas-

taavassa asemassa oleva viranhaltija/työntekijä.  

 

Edellä mainitut johtoryhmän jäsenet ovat työnantajan edustajia. 

 

KVTES:n palkkausluvun II 8 §:n soveltamisohjeen mukaan työn antajan 

pitää huolehtia siitä, että palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien 

työntekijöiden tehtäväkohtaiset palkat ovat oikeassa suhteessa niihin 

palkkahinnoittelukohtiin kuuluvien tehtäväkohtaisten palkkojen kanssa, 

joita voidaan tehtävien luonteen vuoksi käyttää ns. viiteryhmänä.  

 

Oheismateriaalina on yhteenveto mm. tilastokeskuksen kuntasektorin 

palkkatilastoista nimikkeittäin. 

 

Oheismateriaali  

1 Yhteenveto tehtäväkohtaisista palkoista   

 

Tiedoksi 

Annikki Kallioniemi 

Leni Karisaari  

Palkkatoimisto
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Kvalt 7 § Vs. kunnanjohtajan irtisanoutuminen    

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti myöntää eron vs. kunnanjohtaja Mauri Koskelalle 

siten, että viimeinen työpäivä määritellään kunnanhallituksen puheen-

johtajan toimesta, kun vs. kunnanjohtaja Mauri Koskela on ajankohdan 

ilmoittanut.  

 

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen Mauri Koskela kiitti lämpimästi 

erittäin hyvästä luottamuksesta, vastaanotosta ja yhteistyöstä sekä 

toivoi, että jollakin tapaa voisi olla tulevaisuudessa yhteistyössä 

Enontekiön kunnan kanssa.  

 

Merkitään, että Seppo Alatörmänen kiitti Mauri Koskelaa erittäin hy-

västä yhteistyöstä valtuuston puolesta.  

 

Käsittely 

Mauri Koskela ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tä-

män pykälän käsittelyn ajaksi.  

 

 

Päätöshistoria 

Khall 19.1.2016 27 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että myöntää eron vs. kun-

nanjohtaja Mauri Koskelalle siten, että viimeinen työpäivä määritel-

lään kunnanhallituksen puheenjohtajan toimesta, kun vs. kunnanjohtaja 

Mauri Koskela on ajankohdan ilmoittanut.  

 

Enontekiön kunta kiittää Mauri Koskelaa lämpimästi erittäin hyvästä 

yhteistyöstä Enontekiön kunnassa ja positiivisen yhdessä yrittämisen 

hengen tuomisesta kuntamme toimintaan.  

Enontekiön kunta toivottaa onnea ja menestystä tulevissa haasteissa.  

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnansihteeri) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että myöntää eron vs. 

kunnanjohtaja Mauri Koskelalle siten, että viimeinen työpäivä määri-

tellään kunnanhallituksen puheenjohtajan toimesta, kun vs. kunnanjoh-

taja Mauri Koskela on ajankohdan ilmoittanut.  

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.  

 

Selostus 

Vs. kunnanjohtaja Mauri Koskela on toimittanut kunnanvaltuustolle  
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”Irtisanoudun Enontekiön vs. kunnanjohtajan tehtävästä 31.1.2016 luki-

en, tai allekirjoittaneen ja luottamushenkilöiden erikseen määrittämä-

nä ajankohtana. 

Enontekiöllä 12.1.2016 

Mauri Koskela” 

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 40 §: 

Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähin-

tään: 

1) 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään viisi vuotta. 

 

Hallintosäännön 39 §:n mukaan palvelussuhteen päättymisestä päättää 

se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuh-

teeseen. 

Tiedoksi 

Mauri Koskela 

Palkkatoimisto 
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Kvalt 8 § Kunnanjohtajan irtisanoutuminen    

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti, että se myöntää eron kunnanjohtaja Mikko Kär-

nällä 1.2.2016 lukien. 

 

Päätöshistoria 

Khall 19.1.2016 28 § 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että myöntää eron kunnan-

johtaja Mikko Kärnällä 1.2.2016 lukien. 

 

Enontekiön kunta kiittää suuresti Mikko Kärnää työstä Enontekiön kun-

nan hyväksi ja uudenlaisen viestintäkulttuurin tuomisesta kunnan toi-

mintaan, mikä on osaltaan vaikuttanut kunnan näkyvyyteen mediassa. 

Enontekiön kunta toivottaa onnea ja menestystä kansanedustajan työssä. 

 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että myöntää eron kunnan-

johtaja Mikko Kärnällä 1.2.2016 lukien.  

 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.  

Selostus 

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä on toimittanut 18.1.2016 kuntaan seuraavan 

sähköpostiviestin  

” Aihe   

Irtisanoutuminen 

Pyydän eroa Enontekiön kunnanjohtajan virastani. 

Ystävällisin terveisin, 

Mikko Kärnä 

Kansanedustaja” 

Selostus  

Kunnanhallitus on 28.4.2015 päättänyt myöntää kunnanjohtaja Mikko Kär-

nälle palkatonta virkavapaata ajalle 5.6.2015-30.4.2019 esittämällään 

perusteella.  

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 40 §: 

Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähin-

tään: 

1) 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään viisi vuotta. 
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Hallintosäännön 39 §:n mukaan palvelussuhteen päättymisestä päättää 

se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuh-

teeseen. 

Tiedoksi 

Mikko Kärnä 

Palkkatoimisto
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Kvalt 9 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Ulla-Marja Syväjärvi jätti seuraavan valtuustoaloitteen:  

 

”Haluan selvityksen Postin jakelun heikentämisestä. Huoli on suuri 

postinjakajamuutoksista.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 
    27.1.2016  1-9  
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät 1,2,4,5,9. 

 
  

Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei  
saa hakea muutosta valittamalla: 

 
pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
 
Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti: 

 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU 
Postiosoite: PL 189,  90101 OULU 
029 56 42800 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
 

Kunnallisvalitus     valitusaika 
     30 päivää 
pykälät  3,6,7,8.      

 
 

Hallintovalitus     valitusaika 
 

pykälät – 
 

Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite   
pykälät      valitusaika 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa 
tiedoksisaantipäivä ei oteta lukuun. 



Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen < 
 tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana 
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Li-
säksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valitta-
jalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-
sen ajankohdasta. 

 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen 
mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat 
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös 
postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 –  
  

Valitusasiakirjat on toimitettava 1) 
nimi, osoite ja postiosoite   pykälät 

 – 
 
 
Lisätietoja 
 

 
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
 
 
 
 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 
 
 


