ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika

Keskiviikko 16.8.2017 klo 16.18-16.22

Kokouspaikka

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Saapuvilla
olleet jäsenet

Sari Keskitalo
Janne Näkkäläjärvi
Elli-Maria Kultima
Jaakko Alamattila
Outi Kurkela
Unto Kultima
Elina Rousu-Karlsen

pj
I vpj
II vpj
j
j
j
j

Seppo Alatörmänen
Birgitta Eira
Juha-Pekka Mäntyvaara

kvalt pj
kvalt I vpj
kvalt II vpj

Jari Rantapelkonen
Leni Karisaari

esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Muut saapuvilla
olleet

Asiat:

Pöytäkirjan
allekirjoitus

259 § - 260 §

Sari Keskitalo
puheenjohtaja

Leni Karisaari
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan
tarkastajat

Jaakko Alamattila

Elina Rousu-Karlsen

Pöytäkirja on
nähtävänä

Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi
18.8.2017 klo 15

14.

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
16.8.2017

Sivu
2

ASIALISTA
259 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
260 § Kehitysjohtajan viran täyttäminen

Ltk

Khall
____
pj

____
pkt

Kvalt
____
pkt

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:
Enontekiöllä ____/____ ___________

ENONTEKIÖN KUNTA
Kunnanhallitus

Päivämäärä
16.8.2017

Sivu
3

Khall 259 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että kyse on 14.8.2017 kokouksessa sovitusta jatkokokouksesta. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattila ja Elina Rousu-Karlsen Unto Kultiman esityksestä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa 14.8.2017 päätetyn jatkokokouksen
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 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on
todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä
18.8.2017 Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.
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 260 § Kehitysjohtajan viran täyttäminen
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se
valitsee 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.
Kehitysjohtajan virkaa on hakenut kuusi henkilöä.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kehitysjohtajan 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 keskiviikon 16.8.2017 klo 13. Haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.
Asia käsitellään haastattelujen jälkeen, mikäli kunnanhallituksella on
valmius päätöksen tekemiseen.
Käsittely
Elina Rousu-Karlsen esitti, että haastateltavaksi otetaan lisäksi Veikko
Koljonen. Elli-Maria Kultima ja Jaakko Alamattila kannattivat esitystä.
Päätösehdotus (kunnanjohtaja)
Kunnanhallitus kutsuu haastatteluun seuraavat henkilöt: Hannu Autton ja
Heikki 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.
Kehitysjohtajan tehtäviä ovat kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen kehittäminen, kunnan hanketoiminnan kokonaisuudesta vastaaminen,
kunnan elinvoiman ja yrittäjyyden kehittäminen, työllisyysasiat,
kuntamarkkinointi, kunnan kilpailukyvyn kehittäminen sekä Enontekiön Kehitys Oy:n toiminnasta vastaaminen uudelleen organisoinnin aikana.
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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
kokemus kehittämistehtävistä.
Kehitysjohtajan tehtäviä ovat kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen kehittäminen, kunnan hanketoiminnan kokonaisuudesta vastaaminen,
kunnan elinvoiman ja yrittäjyyden kehittäminen, työllisyysasiat, kuntamarkkinointi, kunnan kilpailukyvyn kehittäminen sekä Enontekiön Kehitys
Oy:n toiminnasta vastaaminen uudelleen organisoinnin aikana.
Arvostamme kykyä analysoida toimintaympäristön muutosta, aktiivista kehittämisotetta 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 esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee
toimittaa 31.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 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
1 Yhteenveto hakijoista
Tiedoksi
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Pykälät
259-260

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 259, 260.
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.
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