
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  2. 

Kunnanvaltuusto    

KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 

        

 

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 

 

SAAPUVILLA  Alamattila Jaakko   Kimmel Miliza 

OLLEET JÄSENET   Alatörmänen Seppo   Kotavuopio Kari 

 Eira Birgitta   Kultima Elli-Marja 

 Eira-Keskitalo Satu-Marja  Kurkela Outi 

 Hautamäki Helinä   Mäkitalo Pentti  

 Juuso Berit-Ellen   Näkkäläjärvi Janne 

 Keinovaara Ulla   Ranta Hannu 

 Keskitalo Sari   Syväjärvi Ulla-Maija 

 Keskitalo Tuomas  Peltovuoma Alpo, vv. 

     Pettissalo Petri, vv. 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA Karisaari Leni, vt. kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

OLLEET  Tonteri Antti, kunnanhallituksen jäsen 

   

   

   

   

ASIAT  § 10 - § 13 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLE-  

KIRJOITUS JA VAR-  

MENNUS   Seppo Alatörmänen  Leni Karisaari 

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

     

  

PÖYTÄKIRJAN TAR-   

KASTAJAT  

  Alpo Peltovuoma  Birgitta Eira 

  

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJA PIDE- Enontekiön kunnanvirastolla 

TÄÄN YLEISESTI  2.3.2016 klo 14.00–15.45 

NÄHTÄVÄNÄ   



ENONTEKIÖN KUNTA Päivämäärä Sivu 

Kunnanvaltuusto  24.2.2016 2 

Ltk        Khall        Kvalt  Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

  Enontekiöllä ____/____ ____________  

 ______  ______  ______  Pöytäkirjanpitäjä 

 pj      pkt     pkt 

 

ASIALISTA  

 

 

10 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden  toteaminen 

 

11 §  Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

 

12 §  Kunnanjohtajan viran täyttäminen 

 

13 §  Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
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Kvalt 10 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi että Berit-Ellen Juuso ja Miliza 

Kimmel ovat ilmoittaneet esteen, mutta heidän tilalle ei ole saatu varaval-

tuutettua. Edelleen puheenjohtaja totesi, että Kari Kotavuopion tilalla on 

varavaltuutettu Alpo Peltovuoma ja Outi Kurkelan tilalla on varavaltuutettu 

Petri Pettissalo. Näin ollen paikalla on 13 valtuutettua ja 2 varavaltuutet-

tua.  

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 17.2.2016 ja lähetetty sa-

mana päivänä postitse valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjoh-

tajalle ja kunnan ilmoitustaululle. 

 

Kuntalain 58 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 

valtuutetuista on saapuvilla (12 valtuutettua). 

 

Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kut-

suttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 11 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti 

tehtävät muutokset 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattilan esityk-

sestä Alpo Peltovuoma ja Janne Näkkäläjärven esityksestä Birgitta Eira. 

Todettiin yksimielisesti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvitta-

essa ääntenlaskijoina.   

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yksimielisesti. 

 

Merkitään, että Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Sir-

pa Mikkola esittäytyi ja kertoi kuntayhtymän toimintakenttään liittyvistä 

asioista tämän pykälän käsittelyn jälkeen.  

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan kokous-

kutsussa ilmoitettuun aikaan 2.3.2016 mennessä. Pöytäkirja pidetään yleisesti 

nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä klo 14.00 alkaen virka-

ajan päättymiseen saakka. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

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 12 § Kunnanjohtajan viran täyttäminen  

 

Päätös 

Kunnanvaltuusto päätti valita kunnanjohtajan virkaan Jari Rantapelkosen. Va-

rahenkilöä ei valita. 

 

Käsittely 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen kävi läpi kunnanjohtajan 

viran valintaprosessin. Puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan virka täy-

tetään toistaiseksi. 

Keskustelun kuluessa Jaakko Alamattila esitti, että pidetään neuvottelutau-

ko, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.  

Neuvottelutauon klo 17.50-18.30 jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon 

ja totesi, että kokous jatkuu entisellä kokoonpanolla.  

Ulla Keinovaara esitti, että kunnanjohtajaksi valitaan Hannu Autto.   

Jaakko Alamattila esitti, että kunnanjohtajaksi valitaan Jari Rantapelkonen.  

Pentti Mäkitalo esitti, että kunnanjohtajaksi valitaan Laila Nikunlassi. 

 

Puheenjohtaja kävi läpi kunnanjohtajan vaalimenettelyn ja esitti, että vaali 

toimitetaan suljetuin lipuin, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Edelleen pu-

heenjohtaja totesi, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina 

kuten järjestäytymisen yhteydessä on päätetty.  

Puheenjohtaja totesi, että vaalissa voidaan antaa ääniä kaikille virkaa ha-

keneille ja kelpoisuusehdot täyttäville hakijoille.  

Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että valtuutetuille jaetaan äänestyslip-

pu, johon tulee kirjoittaa selkeästi sen hakijan nimi, joka halutaan valit-

tavan kunnanjohtajan virkaan. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.  

Kokouksessa läsnä olevat jäsenet pudottivat äänestyslippunsa vaaliuurnaan 

puheenjohtajan suorittaman nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä, minkä jäl-

keen pöytäkirjantarkastajat (Alpo Peltovuoma ja Birgitta Eira) laskivat ää-

net ja luovuttivat vaalin tuloksen puheenjohtajalle.  

Puheenjohtaja totesi, että vaalissa on annettu 15 ääntä ja että äänet ovat 

jakaantuneet seuraavasti: Jari Rantapelkonen 10 ääntä, Hannu Autto 3 ääntä 

ja Laila Nikunlassi 2 ääntä. 

Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto on valinnut kunnanjohtajan vir-

kaan Jari Rantapelkosen.  

 

Edelleen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on esittänyt, että vara-

henkilöä ei valita, minkä valtuusto hyväksyi yksimielisesti.  

 

Päätöshistoria 

Khall 15.2.2016 § 59  

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kunnan-

johtajan virkaan Jari Nykäsen. Varahenkilöä ei valita. 

 

Käsittely 

Merkitään, että kunnanhallitus ja -valtuusto haastattelivat haastatteluun 

kutsutut seitsemän hakijaa 15.2.2016 ennen kunnanhallituksen kokousta.  
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kunnan-

johtajan virkaan Jari Nykäsen. Varahenkilöä ei valita.  

Sari Keskitalo, Jaakko Alamattila ja Elli-Maria Kultima kannattivat esitystä. 

 

Ulla Keinovaara esitti valittavaksi Hannu Auttoa. Esitystä ei kannatettu. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Annetaan kokouksessa. 

Selostus 

Haastatteluun kutsut haastatellaan 15.2.2016 klo 9 alkaen.  

 

 

Khall 8.2.2016 § 51 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun seuraavat henki-

löt:  

Autto Hannu 

Huhtala Jarmo 

Härkönen Juhani 

Koskela Juha 

Nikunlassi Laila 

Nykänen Jari 

Rantapelkonen Jari  

Haastattelut pidetään 15.2.2016 klo 9 alkaen.  

 

Käsittely 

Kunnanhallitukselle jaettiin hakijoiden yhteenveto ja hakemusasiakirjat.  

Määräaikaan 8.2.2016 klo 12.00 mennessä kunnanjohtajan virkaa haki 13 henki-

löä ja 1 jätti suostumuksensa.  

Autto Hannu, valtiotieteiden tohtori 

Huhtala Jarmo, hallintotieteen maisteri 

Härkönen Juhani, maatalous- ja metsätieteiden maisteri 

Koskela Juha, filosofian maisteri 

Laaksonen Raimo, kauppatieteen maisteri 

Leppäjärvi Jani, insinööri (ylempi AMK) 

Leskinen Seppo, asentaja koneistaja 

Mikkola Samuli, insinööri (ylempi AMK) 

Nykänen Jari, yleisesikuntaupseeri (evp) 

Rantapelkonen Jari, valtiotieteiden lisensiaatti, sotatieteiden tohtori 

Reiman Pekka, diplomi-insinööri 

Salminen Olli-Pekka, hallintotieteiden maisteri 

Similä Janne, taiteen maisteri 

Suostumuksen jätti: Nikunlassi Laila, kasvatustieteiden maisteri 

 

Kunnanhallitus piti tauon hakemusasiakirjoihin tutustumista varten klo 15.05-

15.30, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen jatkuvan entisellä ko-

koonpanolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan viran täyttämisen jatkotoimenpiteistä. 
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Selostus 

Kunnanhallitus on 19.1.2016 päättänyt julistaa kunnanjohtajan viran haetta-

vaksi 8.2.2016 klo 12.00 mennessä. Viranhakuilmoitus on seuraava:  

 

” Enontekiön kunta julistaa haettavaksi  

  KUNNANJOHTAJAN VIRAN 

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kun-

nallishallinnon ja –talouden koulutus tai tuntemus katsotaan eduksi. Kieli-

taitovaatimuksena on englannin ja/tai ruotsin tai norjan kielen osaaminen, 

saamen kielitaito katsotaan eduksi.  Arvostamme talousosaamista ja elinkei-

noelämän tuntemusta sekä kokemusta johtotehtävistä.  

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hyviä johtamis- ja esimiestaito-

ja, yhteistyökykyä, aktiivista kehittämisotetta sekä kykyä muutosjohtami-

seen. 

Kunnanjohtajan kanssa solmitaan johtajasopimus. Viran täytössä noudatetaan 6 

kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitet-

tävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee toi-

mittaa 8.2.2016 klo 12.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, 

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

 

Lisätietoja antavat: 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen, puh. 0400 390 574 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Keskitalo, puh. 040 721 3934 

Kunnanjohtaja Mauri Koskela (vs.), puh. 0400 694 945 

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi" 

Yhteenveto hakijoista jaetaan kokouksessa.  

 

Liite 

1 Yhteenveto hakijoista  

  

Oheismateriaali 

Haastatteluun kutsuttujen etukäteistehtävät 

 

Tiedoksi 

Hakijat 

Suostumuksen jättänyt 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
http://www.enontekio.fi/
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Kvalt 13 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

Ei ollut. 

 

 

 

 

 

 



Enontekiön kunta    Valitusosoitus  1 (2) 
Kunnanvaltuusto 
 

Kokouspäivämäärä  Pykälä  Liite 
    24.2.2016  10-13  
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kiellon perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
pykälät  10,11,13. 

 
  

 
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   12     

 
 

Hallintovalitus     valitusaika 
 

pykälät – 
 
 

Muut valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  pykälät  valitusaika 
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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 vaaditaan 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 henki-
lö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 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 


