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Kokousaika Maanantai 1.7.2019 klo 16.00 (huomatkaa aika) 

(ruokailu kokouksen jälkeen) 
 

Kokouspaikka  Kyrön Loma Oy (Porosaivontie 25) 
 
Saapuvilla   
olleet jäsenet  Elli-Maria Kultima  pj   

Taru Mäkitalo   I vpj 
Janne Näkkäläjärvi  II vpj 

  Jaakko Alamattila   j 
 Ulla Keinovaara  j 

Unto Kultima   j 
  Elina Rousu-Karlsen  j 
     

Seppo Alatörmänen  kvalt pj  
Birgitta Eira   kvalt I vpj 
Juha-Pekka Mäntyvaara   kvalt II vpj  
 
 

Muut saapuvilla   
olleet  Jari Rantapelkonen   esittelijä  

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Asiat  155 § - 164 §  
 
 
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus Elli-Maria Kultima  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat    
 
 
 
 
Pöytäkirja on   Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   3.7.2019 klo 15.00 
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Asialista 

155 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 
156 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston pu-
heenjohtajiston esille ottamat kysymykset 
157 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouk-
sista 
158 § Esitys kunnanhallitukselle johtavan sosiaalityöntekijän viran perustamisesta 1.11.2019 
alkaen  
159 § Esitys kunnanhallitukselle sosiaalityöntekijän viran perustamisesta ja viran haettavaksi 
julistamisesta 1.9.2019 alkaen 
160 § Esitys kunnanhallitukselle perusturvajohtajan viran lakkauttamisesta 1.11.2019 alkaen 
161 § Talousarvion toteutuminen 1-5/2019 
162 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 
163 § Asukkaiden ja mökkiläisten ym. kysymyksiä ja näkemyksiä kunnanhallitukselle 
164 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätös-
pöytäkirjat 
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155 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  
 

Päätös  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnan-
hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan 
kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kun-
nanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 
 
Selostus 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän 
kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus. 
 
Kunnanhallitus on päättänyt 3.7.2017 (§ 220), että kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja 
pidetään yleisesti nähtävillä viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 
15 alkaen kunnan kotisivulla. 
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä em. aikana Enontekiön 
kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 
 
Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkir-
jantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden 
vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-
joittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 
 
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alus-
sa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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156 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajis-
ton esille ottamat kysymykset  
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Merkitään tiedoksi.   
 
Selostus 
Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja 
kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun. 
 
Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista 
kunnanjohtajalle.  

Tapahtuneet 
4.6. HYTE-ryhmän kokous 
5.6. Virastokokous 
6.6. Poroparlamentti, Rovaniemi 
11.-12.6. Tornionaakson neuvoston vuosikokous, Haaparanta 
12.6. Saamelaisten kielelliset oikeudet, Oikeusministerio, Hetta 
12.6. Tunturi-Lapin Kehitys, Hetta, TLK:n hallitus  
13.6. Valtuuston kokous 
14.6. Lapin kuntajohtajien tapaaminen, Sodankylä 
17.-19.6 Euroopan komissio, Bryssel, kunnanjohtaja 

Tulossa 
- 

Päätökset 
-  

Valmistelussa 
- Talousarvio ja -suunnitelma 2020-22 
- Roskaton Enontekiö 
 

Muut  
-Kunnan edustus vuoden 2019 kutsunnoissa 27.8.2019 klo 12 

. 
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157 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 
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158 § Esitys kunnanhallitukselle johtavan sosiaalityöntekijän viran perustamisesta 1.11.2019 alkaen 
 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen siten, että  viran tehtävät 
ovat seuraavat:  
Johtava sosiaalityöntekijä vastaa sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta, sosiaalitoimen 
toimialan hallinnosta ja työllistämisestä sekä toimii lastensuojelulain mukaisena johtavana 
sosiaalityöntekijänä ja oppilashuoltolain mukaisena vastaavana koulukuraattorina.  
 
Johtava sosiaalityöntekijä toimii vammaispalvelun sosiaalityöntekijänä ja vastaa erityishuol-
losta mukaan lukien toimintakeskus Hyrylän toiminnasta vastaaminen.  Lisäksi tehtävään si-
sältyy aikuissosiaalityötä.  
 
Tehtävänkuvaan kuuluu osallistuminen kiireellisen sosiaalipalvelun antamista koskevaan vir-
ka-aikaiseen päivystykseen ja seutukunnalliseen virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen. 
 
Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaa tarkennetaan tehtävänkuvassa. 
 
Päätöshistoria 
Hyvinvointilautakunta 17.6.2019 64 §  
Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely:  

Henkilöstöjohtaja Matti Ikonen esitteli ennen pykälän käsittelyä kunnan hyvinvointiprosessia 

ja henkilöstöorganisaatiota. Ikonen poistui kokouksesta klo 15.45. 

 

Päätösehdotus:  
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus perustaa johtavan so-
siaalityöntekijän viran 1.11.2019 alkaen ja hyväksyy perustamisen yhteydessä viran tehtävät, 
kelpoisuusvaatimukset ja palkkahinnoittelukohdan. 

Viran tehtävät: 
Johtava sosiaalityöntekijä vastaa sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta ja vastaa sosiaali-
työn ja sen prosessien toimivuudesta ja vaikuttavuuden kehittämisestä sekä toimii lastensuo-
jelulain mukaisena johtavana sosiaalityöntekijänä ja oppilashuoltolain mukaisena vastaavana 
koulukuraattorina.  
 
Johtava sosiaalityöntekijä toimii vammaispalvelun sosiaalityöntekijänä ja vastaa erityishuol-
losta mukaan lukien toimintakeskus Hyrylän toiminnasta vastaaminen.  
Tehtävänkuvaan kuuluu osallistuminen kiireellisen sosiaalipalvelun antamista koskevaan vir-
ka-aikaiseen päivystykseen ja seutukunnalliseen virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen. 
 
Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaa tarkennetaan myöhemmin tehtävänkuvauksella. 

Kelpoisuusvaatimus: 
Ylempi korkeakoulututkinto, jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön pääaineopinnot yliopis-
tossa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus harjoittaa sosiaali-
työntekijän ammattia. 
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Palkkahinnoittelukohta: KVTES, 04SOS04A 

 

Selostus:  

Perusteena viran perustamiselle ovat nykyisen perusturvajohtajana toimivan viranhaltijan 

eläköityminen 1.11.2019 ja Enontekiön kunnanhallituksen 3.6.2019 hyväksymän hallinto-

säännön 28 §:n mukainen henkilöstöorganisaation malli. Hallintosäännön 28 § mukaan kun-

nan henkilöstöorganisaatiomallissa sosiaalityöstä vastaavana toimialana on sosiaalitoimi ja 

toimialasta vastaa 1.11.2019 alkaen johtava sosiaalityöntekijä.  

Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
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159 § Esitys kunnanhallitukselle sosiaalityöntekijän viran perustamisesta ja viran haettavaksi julistami-
sesta 1.9.2019 alkaen  
 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen.  
 
Päätöshistoria 
Hyvinvointilautakunta 17.6.2019 65 §  
Päätös: 
Ehdotuksen mukaan. 
 
Ehdotus:  
Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että perusturvaan perustetaan sosiaali-
työntekijän virka 1.9.2019 alkaen ja virka julistetaan haettavaksi 1.9.2019 alkaen. Viran teh-
tävät, kelpoisuusvaatimus ja palkkahinnoittelukohta on lueteltu jäljempänä. 
 
Hyvinvointilautakunta antaa viranhaltijoiden tehtäväksi sosiaalityöntekijän viran laittamisen 
haettavaksi, mikäli kunnanhallitus hyväksyy viran perustamisen. 
 
Viran tehtävät: 
Pienen kunnan kokonaisvaltaisen sosiaalityön tehtävät sisältäen lastensuojelun ja aikuissosi-
aalityön. Osallistuminen kiireelliseen sosiaalipalvelun antamista koskevaan virka-aikaiseen 
päivystykseen ja seutukunnalliseen virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen.  
 
Kelpoisuusvaatimus: 
Ylempi korkeakoulututkinto, jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön pääaineopinnot yliopis-
tossa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus harjoittaa sosiaali-
työntekijän ammattia. (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015.)  

Hinnoittelukohta: KVTES, 04SOS04A 

 
Selostus: 
Perusteena viran perustamiselle on Enontekiön kunnanhallituksen 3.6.2019 hyväksymän hal-
lintosäännön 28 §:n mukainen henkilöstöorganisaation malli.  
Hallintosäännön 28 § mukaan kunnan henkilöstöorganisaatiomallissa sosiaalityöstä vastaa-
vana toimialana on sosiaalitoimi ja toimialasta vastaa 1.11.2019 alkaen johtava sosiaalityön-
tekijä.  
 
Nykyinen perusturvajohtaja eläköityy 1.11.2019 alkaen. Hänen viransijaisena toimii lomajär-
jestelyjen aikana aj. 1.5.-30.6. ja 1.8.2019 alk. saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä, jo-
ka vastaa myös perusturvan toimialan hallinnollisista tehtävistä sijaisuuden aikana toimien 
samalla asiakastyössä toimiston ainoana sosiaalityöntekijänä, mikä on aiheuttanut töiden 
ruuhkautumista ja määräaikojen ylittymisiä sekä haasteita lastensuojelutyöhön.  
 
Sosiaalipalveluihin mm vammaispalveluihin liittyy määräaikoja, joiden kuluessa hakemukset 
tulee käsitellä ja kiireellisissä tapauksissa palveluntarve on selvitettävä välittömästi. Lasten-
suojelulaki edellyttää, kunnassa on oltava kaksi sosiaalityöntekijää; lapsen asioista vastaava  
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sosiaalityöntekijä voi päättää osasta palveluja, mutta mm. huostaanotosta ja tahdonvastai-
sista lastensuojelutoimenpiteistä päättää virkasuhteessa oleva johtava sosiaalityöntekijä.  

 
Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
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160 § Esitys kunnanhallitukselle perusturvajohtajan viran lakkauttamisesta 1.11.2019 alkaen 
 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen.  
 
Päätöshistoria 
Hyvinvointilautakunta 17.6.2019 66 §  
Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Lautakunta kiittää nykyistä 1.11.2019 eläköityvää viranhaltijaa pitkäai-

kaisesta ja ansiokkaasta työurasta kunnan palveluksessa. 

Päätösehdotus:  

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että perusturvajohtajan virka lakkautetaan 

1.11.2019 alkaen. 

Selostus: 
Perusteen viran lakkauttamiselle ovat nykyisen viranhaltijan eläköityminen 1.11.2019 ja 
Enontekiön kunnanhallituksen hyväksymä henkilöstöorganisaation malli, jonka mukaisesti 
perusturva toimialana lakkautetaan. Uudessa henkilöstöorganisaatiomallissa sosiaalityöstä 
vastaavana toimialana on sosiaalitoimi, jonka toimialavastaavana toimii 1.11.2019 alkaen 
johtava sosiaalityöntekijä.  

 
Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 

Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
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161 § Talousarvion toteutuminen 1-5/2019 

 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1-5 tiedoksi ja edellyttää, että vastuuvi-
ranhaltijat ja lautakunnat noudattavat tiukkaa kulukuria ja talouden seurantaa kuukausittain 
siten, että toimintakatteet pysyvät enintään talousarvion 2019 mukaisina.  
 
Selostus 
Yhteenveto talousarvion toteutumisesta annetaan kokouksessa.  
 
Valmistelija:  
kunnanjohtaja, hallintojohtaja, pääkirjanpitäjä/controller 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
Vastuuviranhaltijat 
Lautakunnat 
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162 § Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 
 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston päätökset 8.5.2019 ja 13.6.2019 laillisiksi ja 

panna ne täytäntöön.  

Selostus 
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytän-
töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.  
 
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir-
heellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on 
muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on 
viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytän-
töönpanosta.  
 
Kunnanvaltuusto on kokoontunut 8.5.2019 ja 13.6.2019 sekä käsitellyt seuraavat asiat: 
Kv 8.5.2019 
12 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
13 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 
14 § Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2018 
15 § Periaatepäätöksen tekeminen Enontekiön Sähkö Oy:n myymisestä 
16 § Investointimäärärahan siirtoesitys 
17 § Vuorovaikutuksen kehittäminen  
18 § Korruption torjunta ja eettisyys kunnan toiminnassa 
19 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
 
Kv 13.6.2019 
20 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
21 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 
22 § Arviointikertomus 
23 § Vuoden 2018 tilinpäätös 
24 § Hallinnollisen rehtorin viran täyttäminen 
25 § Enontekiön kunnan luottamushenkilöorganisaatio 
26 § Virasto-organisaatio 
27 § Hallintosäännön hyväksyminen 
28 § Vaalikelpoisuus kunnallisiin toimielimiin 
29 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 
30 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 
31 § Elinvoimalautakunnan vaali  
32 § Hyvinvointilautakunnan vaali   
33 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 
 
Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei tunnistettu vaikutuksia täytäntöönpanopäätöksessä. 
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163 § Asukkaiden ja mökkiläisten ym. kysymyksiä ja näkemyksiä kunnanhallitukselle 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus vastaa kysymyksiin sekä kirjaa ja merkitsee tiedoksi esille tuodut asiat.  
 
Selostus  
Yhtenä kuntien keskeisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että kuntalaisten ääni kuuluu kunta-
päätöksenteossa. Kunnissa tarvitaan monenlaisia keinoja kuntalaisten osallistumisen ja vai-
kuttamisen mahdollistamiseksi. 
 
Kuntalaisten kunta -ajattelun vahvistaminen on tärkeää, koska se vahvistaa ihmisten osalli-
suutta ja kiinnittymistä omaan paikallisyhteisöönsä. Lisäksi kuntalaisten osallistumisen ja vai-
kuttamisen avulla saatava tieto parantaa päätöksenteon laatua ja vaikuttavuutta. 
 
Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaa elämää ja elinympäristöä koskevaan päätöksente-
koon lisää luottamusta hallintoon ja parantaa julkisen vallan toiminnan hyväksyttävyyttä. 
Osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen kuntalaisille edistää ihmisten hyvin-
vointia, mikä on kunnan yksi lakisääteinen tehtävä.  Osallisuuden edistäminen on hyvinvoin-
titeko. 
 
Keskeistä kuntalaisten kunta -ajattelussa on ymmärtää paikallisuuden arvo. Kuntapäätöksen-
teossa yhdistyvät asiantuntijatieto ja paikallistieto. Kuntalaiset ovat parhaita paikallisuuden 
ja oman elämänsä asiantuntijoita.  Olennaista on se, miten paikallistiedon ja asiantuntijatie-
don yhdistämisessä onnistutaan, ja miten tämän tiedon yhdistelmällä pystytään tekemään 
sellaisia päätöksiä, jotka ovat kuntalaisten hyväksyttävissä. 
 
Asukkailla ja mökkiläisillä on mahdollisuus esittää kunnanhallitukselle kysymyksiä ja nä-
kemyksiä tämän pykälän aikana. 
 
Valmistelija 
kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei vaikutuksia tässä vaiheessa.  
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164 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  
Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden 
piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 
 
Selostus  
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päät-
tää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. 
Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä. 
Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitet-
tava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamat-
ta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-
oikeuttaan. 
Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle: 

1. Vuosiloma,  
2. Sairausloma, 
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus, 
4. Harkinnanvarainen palkaton virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 

päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti 
   Virkamatkamääräys. 

 
Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 4.6.-30.6.2019 
- kunnanjohtajan päätökset 
- hallintojohtajan päätökset  
- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset 
 
Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 
Hyvinvointilautakunta (pöytäkirja) 
-16.5.2019 
 
Elinvoimalautakunta (pöytäkirja) 
-  
Vanhusneuvosto (pöytäkirja) 
 
Vammaisneuvosto (pöytäkirja) 
 
Nuorisovaltuusto (pöytäkirja) 
- 
Em. otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä myös kokouksessa) 
-Hallinnollisen rehtorin viran vastaanottaminen ja palkkauksen vahvistaminen (kunnanjohta-
ja) 
-Palkkauksen perusteiden tarkistaminen /hallintojohtaja (kunnanjohtaja) 
-Henkilöstöjohtajan  palkkaus  (kunnanjohtaja) 
-Postimaksukoneen hankinta, vuokrasopimus ml. huolto (hallintojohtaja) 
-Toimialajohtajien ja –vastaavien sijaisten nimeäminen (kunnanjohtaja) 
 
Valmistelija 
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja 
 


