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     Liite  
     Kunnanhallitus 7.10.2019  
Kunnanhallitus 23.9.2019/  
192 § Otto-oikeuden käyttäminen 
 

Päätös 
Päätettiin, että hallintojohtajan palkkaa korotetaan 200 eurolla / kk, henkilöstöjohtajan palkkaa 
korotetaan 200 eurolla / kk ja hallinnollisen rehtorin palkka on 4500 eur / kk. 
 
Kunnanjohtaja jätti eriävän mielipiteen (kirjallinen) kaikkiin kolmeen päätökseen, joka liitteenä. 
 
Käsittely 
Hallintojohtaja poistui esteellisenä kokouksesta. 
 
Kunnanjohtaja selvitti hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallinnollisen rehtorin tehtäväkuvat ja 
vaativuudet.  
 
Puheenjohtaja teki esityksen käsittelyjärjestyksestä: kaikki palkkauspäätökset käsitellään erikseen. 
Kokous hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen.  
 
Hallintojohtajan palkkausasia. Taru Mäkitalo esitti, että hallintojohtajan palkkaan ei voi tehdä niin 
suurta korotusta vaan 200 euroa kerralla. Perustelu: Kohtuuton kertakorotus. 
Ulla Keinovaara ja Elina Rousu-Karlsen kannattivat  Mäkitalon esitystä. 
 
Kunnanjohtajan esitys on pohjaesitys. Ne jotka ovat kunnanjohtajan esityksen kannalla, äänestävät 
JAA ja ne jotka ovat Taru Mäkitalon esityksen kannalla äänestävät EI. 
Äänestys: 
JAA: Elli-Maria Kultima, Jaakko Alamattila 
EI: Taru Mäkitalo, Berit-Ellen Juuso, Ulla Keinovaara, Unto Kultima, Elina Rousu-Karlsen 
Äänestyksessä annettiin 5 EI ääntä ja 2 JAA ääntä. 
Äänestyksen tulos: Päätettiin, että hallintojohtajan palkkaa korotetaan 200 eurolla / kk. 
 
Henkilöstöjohtajan palkkausasia. Elina Rousu-Karlsen esitti, että henkilöstöjohtajan palkkaan ei voi 
tehdä niin suurta korotusta vaan 200 euroa kerralla. Perustelu: Kohtuuton kertakorotus. 
Ulla Keinovaara ja Taru Mäkitalo kannattivat Rousu-Karlsenin esitystä. 
 
Kunnanjohtajan esitys on pohjaesitys. Ne jotka ovat kunnanjohtajan  esityksen kannalla, äänestävät 
JAA ja ne jotka ovat Elina Rousu-Karlsenin esityksen kannalla äänestävät EI. 
Äänestys: 
JAA: Elli-Maria Kultima, Jaakko Alamattila 
EI: Taru Mäkitalo, Berit-Ellen Juuso, Ulla Keinovaara, Unto Kultima, Elina Rousu-Karlsen 
Äänestyksessä annettiin 5 EI ääntä ja 2 JAA ääntä. 
Äänestyksen tulos: Päätettiin, että henkilöstöjohtajan palkkaa korotetaan 200 eurolla / kk. 
 
Hallinnollisen rehtorin palkkausasia. Berit-Ellen Juuso esitti, että hallinnollisen rehtorin palkaksi 
määrätään 4500 eur / kk. Perustelu: Kohtuuton palkka. 
Elina Rousu-Karlsen ja Ulla Keinovaara kannattivat esitystä. 
 
Kunnanjohtajan esitys on pohjaesitys. Ne jotka ovat kunnanjohtajan  esityksen kannalla, äänestävät 
JAA ja ne jotka ovat Berit-Ellen Juuson esityksen kannalla äänestävät EI. 
 
Äänestys: 
JAA: Taru Mäkitalo 
EI: Elli-Maria Kultima, Jaakko Alamattila, Berit-Ellen Juuso, Ulla Keinovaara, Unto Kultima, Elina Rousu-
Karlsen 
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Äänestyksessä annettiin 6 EI ääntä ja 1 JAA ääntä. 
Äänestyksen tulos: Päätettiin, että hallinnollisen rehtorin palkka on 4500 eur / kk. 
 
Kunnanjohtaja jätti eriävän mielipiteen (kirjallinen) kaikkiin kolmeen päätökseen. 
 
Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan selvityksen tehtävänkuvista. Kunnanhallitus päättää 
pysyttää kunnanjohtajan päätökset huomioiden tehtäväkuvat ja kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen (KVTES). 
 
Selostus 
Kunnanhallitus päätti 1.7.2019 pykälässä 164 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten 
pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, että ”Kunnanhallitus esittää yksimielisesti, että 
päätös jätetään pöydälle.” 
 
Kunnanhallitus päätti 19.8.2019 pykälässä 175 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten 
pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, että ”Edelleen kunnanhallitus käytti otto-oikeutta 
hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan ja hallinnollisen rehtorin palkkauksen osalta ja haluaa tarkemman 
selvityksen tehtävänkuvista.” 
 
Kunnanjohtajan päätökset palkkauksen tarkistamisesta on tehty 13.6.2019 (hallintojohtaja), 14.6.2019 
(henkilöstöjohtaja) ja 19.6.2019 (hallinnollinen rehtori). Kyseiset tehtävät ovat työnantajan edustajia. 
Tehtävissä on kokonaispalkka, johon ei kuulu mitään lisiä. Tehtävät kuuluvat vaativuustason 4 
tehtäviin. Päätöksissä käytössä olleet tehtävien vaativuusluokat ovat 
Vaativuustaso 1: Tehtäväkohtainen palkka. Vaativuustason 1 tehtävät ovat ammattitehtävät. 
Vaativuustaso 2: Tehtäväkohtainen palkka. Vaativuustason 2 tehtävät ovat pienen toimialan 
vastuutehtäviä ja asiantuntijatehtävät. 
Vaativuustaso 3: Tehtäväkohtainen palkka. Vaativuustason 3 tehtävät ovat suurehkon toimialan 
vastuutehtäviä ja erityisasiantuntijatehtävät, tytäryhtiöiden toimitusjohtajan tehtävät. 
Vaativuustaso 4: Kokonaispalkka. Vaativuustason 4 tehtävät ovat työnantajan edustajat ja 
johtotehtävät. 
 

Kvtes:n II luvun 17 §:n mukaan työnantajan edustajaksi katsotaan viranhaltija/työntekijä, joka 
vastaa kunnan tai sen merkittävän osan johtamisesta ja kehittämisestä. Esimerkiksi kunnan 
ylin johto katsotaan tällaisiksi työnantajan edustajaksi.  Työnantajan edustajia ovat mm. 
johtavassa asemassa oleva viranhaltija/työntekijä, joka vastaa suuresta hallinnonalasta ja sen 
kehittämisestä samoin sellainen, jonka tehtävänä on vastata kunnan/kuntayhtymän yleisestä 
hallinnosta, taloudesta tai suunnittelusta ja niiden kehittämisestä sekä henkilöstöjohtaja, -
päällikkö tai vastaavassa asemassa oleva viranhaltija/työntekijä.  
Em. kohdan soveltamisohjeen mukaan kunta/kuntayhtymä voi vapaasti päättää yllä 
mainittujen viranhaltijoiden/työntekijöiden palkoista ja niiden tarkistamisesta sekä 
tarkistuksen voimaantuloajankohdasta. Palkan määräytymisperusteena voi olla esim.  
 
 
kokonaispalkka. 
 
Päätökset on perusteltu juridisilla tekijöillä kuten lailla naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sekä 
yhdenvertaisuuslailla. Päätökset perustuvat  myös KVTES:iin (Kunnallinen yleinen virka- ja 
työehtosopimus) ja tehtävän vaativuudessa tapahtuneisiin olennaisiin muutoksiin sekä Enontekiön 
kunnan hallintosääntöön. Lisäksi hallinnollisen rehtorin palkka-asiaan on vaikuttanut Enontekiön 
kunnan palkkauskäytännöt opetuksen toimialalla. 
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Työnantaja- ja työntekijäosapuoli ovat sidottuja tekemäänsä työehtosopimukseen. Työnantajan tulee 
kohdella työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sekä edistää palkkatasa-arvoa ja korjata 
perusteettomia palkkaeroja. KVTES:n 10 §:n mukaan ”Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus 
olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai 
tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa 
muuttuneita tehtäviä. KVTES:n 8 §:n mukaan ”Työnantajan on tehtäväkohtaisesta palkasta 
päättäessään käytettävä harkintavaltaansa siten, että tehtävien vaativuus otetaan mahdollisimman 
objektiivisesti huomioon.” 

 
Kuntalain (410/2015) 92 § asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi todetaan 
seuraavaa: Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja 
hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi 
asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai 
kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt 
päätöksen. 
 
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti 
lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa 
asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan 
siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 
1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut 
asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen puheenjohtaja tai 
kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän 
lain nojalla siirretty liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa 
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen 
lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen johtokunta on. Jos asia on päätetty 
ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään 
kunnanhallituksessa. 
 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 :ssä 
tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 
 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia 
asioita; 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; 
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset 
kunnat niin sopivat. 
 
Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy 
kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään 
tavalla sido kunnanhallitusta. Kunnanhallituksella on asiaa käsitellessään sama 
toimivalta kuin alemmalla viranomaisella ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. 
Käsiteltäväksi otettavassa asiassa voidaan  
- tehdä uusi päätös 
- aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka  
- asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. 

 
Liite  
11 Eriävä mielipide  
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Valmistelija 
Kunnanjohtaja 
 
Yritysvaikutusten arviointi 
Ei merkittäviä vaikutuksia. 
 
Tiedoksi 
Palkkatoimisto 
Hallintojohtaja 
Henkilöstöjohtaja 
Hallinnollinen rehtori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


