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ASIALISTA  

 

63 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

64 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

65 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2016 

66 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

67 § Kehitysjohtajan viran täyttäminen 

68 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 63 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

 

Päätös 

 

Selostus 

 

Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa 

kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva 

valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapu-

heenjohtajat on valittu.  

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo on antanut kutsun valtuuston 

ensimmäiseen kokoukseen.   

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 16.8.2017 ja lähetetty sa-

mana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja 

laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset. 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua). 

 

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jä-

senmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 64 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

30.8.2017 klo 14 mennessä.  

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla 

www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine vali-

tusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verk-

kosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.  

 

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee 

suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-

joittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osal-

listua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä 

käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole 

valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi 

voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 

joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 65 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2016 

 

Päätös 

 

 

 

Päätöshistoria 

 

Kunnanhallitus 3.7.2017 236 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2016 ja toimittaa 

sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2016 ja toimittaa 

sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

 

  

Selostus  

Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2016 on liitteenä. 

 

 

Liite  

6  Henkilöstöraportti 2016  

 

Tiedoksi 

Vastuuviranhaltijat 

Lautakunnat 

 

 

Liite  

1 Henkilöstöraportti 2016
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Kvalt 66 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano 

 

 

Päätös 

 

 

Kunnanhallitus 3.7.2017 237 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti todeta kunnanvaltuuston päätökset lail-

lisiksi ja panna ne täytäntöön lukuun ottamatta valtuuston päätöstä 12.6.2017 

§ 42/ tarkastuslautakunnan vaali.  

 

Kunnanhallitus totesi yksimielisesti, että valtuusto on valinnut tarkastus-

lautakuntaan kunnan virkasuhteessa olevan Heikki Järvistön, joka ei ole vaa-

likelpoinen tarkastuslautakuntaan. Perustelu: Kuntalain 75 §:n mukaan vaali-

kelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole henkilö, joka on kunnan tai kunnan 

määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa. 

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa kunnanvaltuuston päätöksen 

12.6.2017 § 42/Tarkastuslautakunnan vaali tältä osin valtuustolle uudelleen 

käsiteltäväksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Heikki Järvis-

tön tilalle vaalikelpoisen jäsenen tarkastuslautakuntaan.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset laillisiksi ja panna 

ne täytäntöön lukuun ottamatta valtuuston päätöstä 12.6.2017 § 42/ tarkastus-

lautakunnan vaali.  

 

Kunnanhallitus toteaa, että valtuusto on valinnut tarkastuslautakuntaan kun-

nan virkasuhteessa olevan Heikki Järvistön, joka ei ole vaalikelpoinen tar-

kastuslautakuntaan. Perustelu: Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkas-

tuslautakuntaan ei ole henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa 

olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa. 

 

Kunnanhallitus päättää palauttaa kunnanvaltuuston päätöksen 12.6.2017 § 

42/Tarkastuslautakunnan vaali tältä osin valtuustolle uudelleen käsiteltäväk-

si ja esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Heikki Järvistön tilalle 

vaalikelpoisen jäsenen tarkastuslautakuntaan.  

 

Selostus 

 

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätös-

ten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  

 

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on 

syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt 

toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on 

jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuus-

ton uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä 

niiden täytäntöönpanosta.  
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Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut 17.5.2017 ja 31.5.2017 ja käsitel-

lyt seuraavat asiat: 

 

KV 17.5.2017 

 

21 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

22 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

23 §  Kunnan kehittämis- ja elinvoimamallin hyväksyminen 

24 §  Enontekiön kunnan luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 

25 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

KV 31.5.2017 

 

26 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

27 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

28 §  Arviointikertomus 2016 

29 §  Vuoden 2016 tilinpäätös 

30 §  Perusterveydenhuollon järjestäminen 

31 §    Hallintosäännön hyväksyminen 

32 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

KV 12.6.2017  

 

33 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

34 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

35 § Kuntavaalien 2017 valtuutetut ja varavaltuutetut 

36 § Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021 

37 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

38 § Kunnanvaltuuston kokousten koollekutsuminen 

39 § Kunnanvaltuuston pöytäkirjan nähtävilläolo  

40 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen 

41 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 

vaali 

42 § Tarkastuslautakunnan vaali  

43 § Keskusvaalilautakunnan vaali  

44 § Elinvoimalautakunnan vaali  

45 § Hyvinvointilautakunnan vaali   

46 § Lapin käräjäoikeuden lautamiesten vaali 

47 § Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali  

48 § Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston  

jäsenen vaali  

49 § Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali  

50 § Tornionlaakson neuvoston jäsenten nimeäminen 

51 § Lapin liitto -kuntayhtymän edustajainkokouksen edustajan vaali 

52 § Poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali 

53 § Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 

54 § Kunnan edustajien valitseminen Revontuli-opiston jaostoon 

55 § Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta 

56 § Enontekiön kunnan edustajien ehdollepano Tunturi-Lapin kehitys ry:n val-

tuuskuntaan 

57 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen-

ten vaali  
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58 § Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenen ja varajäsenen 

valinta 

59 § Kunnan edustajan valitseminen kuntapäiville 

60 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen 

61 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen 

62 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 67 § Kehitysjohtajan viran täyttäminen  

 

Päätös 

 

Kunnanhallitus 16.8.2017 260 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se va-

litsee kehitysjohtajan virkaan Hannu Autton. Varahenkilöksi valitaan Veikko 

Koljonen.  

 

Käsittely 

Merkitään, että haastatteluryhmä haastatteli ennen kunnanhallituksen kokousta 

kolme hakijaa Hannu Autton, Veikko Koljosen ja Heikki Pietarisen. Kehitysjoh-

tajan virkaa on hakenut kuusi henkilöä. 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:   

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kehitys-

johtajan virkaan Hannu Autton. Varahenkilöksi valitaan Veikko Koljonen.   

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

Haastatteluun kutsut haastatellaan 16.8.2017 klo 13 alkaen. 

 

Päätöshistoria  

 

Kunnanhallitus 14.8.2017 249 §  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Hannu Autton, 

Heikki Pietarisen ja Veikko Koljosen sekä päätti haastatteluaikatauluksi kes-

kiviikon 16.8.2017 klo 13. Haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus, valtuus-

ton puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. 

Asia käsitellään haastattelujen jälkeen, mikäli kunnanhallituksella on valmi-

us päätöksen tekemiseen. 

 

Käsittely 

Elina Rousu-Karlsen esitti, että haastateltavaksi otetaan lisäksi Veikko Kol-

jonen. Elli-Maria Kultima ja Jaakko Alamattila kannattivat esitystä.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Hannu Autton ja Heik-

ki Pietarisen sekä päättää haastatteluaikataulun ja haastatteluryhmän sekä 

päätösaikataulun. 

 

Selostus  

 

Kunnanhallitus on perustanut 3.7.2017 kehitysjohtajan viran 1.9.2017 lukien 

ja laittanut viran haettavaksi.  
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Kehitysjohtajan tehtäviä ovat kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen 

kehittäminen, kunnan hanketoiminnan kokonaisuudesta vastaaminen, kunnan elin-

voiman ja yrittäjyyden kehittäminen, työllisyysasiat,  

kuntamarkkinointi, kunnan kilpailukyvyn kehittäminen sekä Enontekiön Kehitys 

Oy:n toiminnasta vastaaminen uudelleen organisoinnin aikana. 

 

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus 

kehittämistehtävistä. Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan.  

 

Viranhakuilmoitus on seuraava: 

 

”Enontekiön kunta julistaa haettavaksi  

 

  KEHITYSJOHTAJAN VIRAN  

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja koke-

mus kehittämistehtävistä. 

 

Kehitysjohtajan tehtäviä ovat kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen 

kehittäminen, kunnan hanketoiminnan kokonaisuudesta vastaaminen, kunnan elin-

voiman ja yrittäjyyden kehittäminen, työllisyysasiat, kuntamarkkinointi, kun-

nan kilpailukyvyn kehittäminen sekä Enontekiön Kehitys Oy:n toiminnasta vas-

taaminen uudelleen organisoinnin aikana. 

 

Arvostamme kykyä analysoida toimintaympäristön muutosta, aktiivista kehittä-

misotetta sekä hyvää yhteistyökykyä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.  

 

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan (n. 4200 €/kk). Viran täytössä noudatetaan 

6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitet-

tävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  

 

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee toimit-

taa 31.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ou-

nastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.  

 

Lisätietoja antaa 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen, puh. 040 6846 871 

 

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi” 

 

Virka on ollut haettavana 7.7.-31.7.2017 välisen ajan.  

 

Yhteenveto hakijoista on liitteenä.  

 

Liite 

2 Yhteenveto hakijoista  

  

Tiedoksi 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
http://www.enontekio.fi/
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Kvalt 68 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


