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Khall 26 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti eilisessä kokouksessaan, että jatkopuhelinkokous pidetään tiistaina 19.1.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Birgitta Eira ja Jaakko Alamattila.
Kunnanhallitus päätti hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Käsittely
Elli-Maria Kultima otti esille, että eilisessä kunnanhallituksen kokouksessa ei nimetty luottamushenkilöjäsentä rakennustoimikuntaan.
Todettiin, että asia päätetään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa, että kunnanhallitus päätti eilisessä kokouksessaan, että jatkopuhelinkokous pidetään tiistaina 19.1.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi
kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Selostus
Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä
seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo 14.00-15.00. Mikäli ao. päivä ei
ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00.
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan
ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta,
tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka.
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Khall 27 § Vs. kunnanjohtajan irtisanoutuminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että myöntää eron vs. kunnanjohtaja Mauri Koskelalle siten, että viimeinen työpäivä määritellään kunnanhallituksen puheenjohtajan toimesta, kun vs. kunnanjohtaja Mauri Koskela on ajankohdan ilmoittanut.
Enontekiön
teistyöstä
tuomisesta
Enontekiön

kunta kiittää Mauri Koskelaa lämpimästi erittäin hyvästä yhEnontekiön kunnassa ja positiivisen yhdessä yrittämisen hengen
kuntamme toimintaan.
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 määritellään
kunnanhallituksen puheenjohtajan toimesta, kun vs. kunnanjohtaja Mauri
Koskela on ajankohdan ilmoittanut.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Selostus
Vs. kunnanjohtaja Mauri Koskela on toimittanut kunnanvaltuustolle
”Irtisanoudun Enontekiön vs. kunnanjohtajan tehtävästä 31.1.2016 lukien,
tai allekirjoittaneen ja luottamushenkilöiden erikseen määrittämänä ajankohtana.
Enontekiöllä 12.1.2016
Mauri Koskela”
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 40 §:
Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään:
1) 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään viisi vuotta.
Hallintosäännön 39 §:n mukaan palvelussuhteen päättymisestä päättää se,
joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.
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Khall 28 § Kunnanjohtajan irtisanoutuminen
Päätös
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että myöntää eron kunnanjohtaja Mikko Kärnällä 1.2.2016 lukien.

Enontekiön kunta kiittää suuresti Mikko Kärnää työstä Enontekiön
kunnan hyväksi ja uudenlaisen viestintäkulttuurin tuomisesta kunnan toimintaan, 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 kunnanjohtaja 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 Kärnälle palkatonta virkavapaata ajalle 5.6.2015-30.4.2019 esittämällään perusteella.
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 40 §:
Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään:
1) 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään viisi vuotta.
Hallintosäännön 39 §:n mukaan palvelussuhteen päättymisestä päättää se,
joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.
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Khall 29 § Kunnanjohtajan viran täyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi
8.2.2016 klo 12.00 mennessä liitteenä olevan ilmoituksen mukaisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi
8.2.2016 klo 12.00 mennessä liitteenä olevan ilmoituksen mukaisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
Selostus
Kunnanjohtajan virka tulee julistaa haettavaksi, koska sekä kunnanjohtajan viransijaisena toimiva Mauri Koskela että virkavapaalla oleva
Mikko Kärnä ovat irtisanoutuneet tehtävästä.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon
valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.
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Kokouspäivämäärä
19.1.2016

Pykälät
26-29

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 26,27,28,29.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja
postiosoite.
Enontekiön kunnanhallitus
Ounastie 165
99400 ENONTEKIÖ
kirjaamo@enontekio.fi
Pykälät: -

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

