
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA  5. 

Kunnanhallitus  

 

Kokousaika Maanantai 15.2.2016 klo 16.45-17.20 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

 

Saapuvilla Sari Keskitalo     pj   

olleet jäsenet Jaakko Alamattila     I  vpj   

Birgitta Eira   II vpj 

Tuomas Keskitalo  j 

Elli-Maria Kultima  j 

Janne Näkkäläjärvi   j 

Antti Tonteri  j 

Ulla Keinovaara  vj 

 

 

  Seppo Alatörmänen  kvalt pj  

Pentti Mäkitalo  kvalt I vpj  

Berit-Ellen Juuso kvalt II vpj  

 

 

Muut saapuvilla 

olleet   

Mauri Koskela   esittelijä 

Leni Karisaari  pöytäkirjanpitäjä 

 

  

Asiat:  57 §  - 63  § 

 

 

 

Pöytäkirjan  

allekirjoitus Sari Keskitalo  Leni Karisaari 

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

   pl. 60 § 

 

 

    

   Mauri Koskela 

   pöytäkirjanpitäjä § 60 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastajat Jaakko Alamattila   Ulla Keinovaara 

 

 

   

  

 

 

Pöytäkirja on 22.2.2016 klo 14.00 – 15.00 

nähtävänä  Enontekiön kunnanvirastolla 
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Ltk Khall Kvalt Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 

    

 ____  ____   ____ 

 pj    pkt    pkt  Enontekiöllä ____/____ ___________ 

 

ASIALISTA 

 

57 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 

58 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

59 § Kunnanjohtajan viran täyttäminen 

60 § Kunnanjohtajan viran hoitaminen 

61 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viran-

haltijoiden päätöspöytäkirjat  

62 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset 

raportit kokouksista  

63 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 
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Khall 57 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  

Päätös 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytä-

kirjantarkastajaksi valittiin Birgitta Eiran esityksestä Jaakko Alamatti-

la ja Ulla Keinovaara. 

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjes-

tykseksi yksimielisesti. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätös-

valtaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 

kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja vii-

meistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä. Edelleen kunnanhalli-

tus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

 

Kuntalain 58 §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enem-

män 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 seuraa-

vana ensimmäisenä arkipäivänä klo 14.00-15.00. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjan-

pitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilal-

leen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan 

ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöy-

täkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka ei-

vät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdolli-

suus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Khall 58 § Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus 

Kunnanjohtaja käy läpi lähitulevaisuuden tilaisuudet ja valmistelussa 

olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvitta-

essa evästyskeskustelun. 

 

Tilaisuudet  

 

 

Valmistelussa olevat ja muut ajankohtaiset asiat 

 

Kunnanjohtaja selostaa em. asiat kokouksessa.  
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Khall 59 § Kunnanjohtajan viran täyttäminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kun-

nanjohtajan virkaan Jari Nykäsen. Varahenkilöä ei valita. 

 

Käsittely 

Merkitään, että kunnanhallitus ja -valtuusto haastattelivat haastatteluun 

kutsutut seitsemän hakijaa 15.2.2016 ennen kunnanhallituksen kokousta.  

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kun-

nanjohtajan virkaan Jari Nykäsen. Varahenkilöä ei valita.  

Sari Keskitalo, Jaakko Alamattila ja Elli-Maria Kultima kannattivat esi-

tystä. 

 

Ulla Keinovaara esitti valittavaksi Hannu Auttoa. Esitystä ei kannatettu. 

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Annetaan kokouksessa. 

 

Selostus 

Haastatteluun kutsut haastatellaan 15.2.2016 klo 9 alkaen.  

 

Päätöshistoria  

Khall 8.2.2016 § 51 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun seuraavat hen-

kilöt:  

 

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 

henkilöä 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) 
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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 enti-

sellä kokoonpanolla.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan viran täyttämisen jatkotoimenpi-

teistä. 

 

Selostus 

 

Kunnanhallitus on 19.1.2016 päättänyt julistaa kunnanjohtajan viran ha-

ettavaksi 8.2.2016 klo 12.00 mennessä. Viranhakuilmoitus on seuraava:  

 

” Enontekiön kunta julistaa haettavaksi  

  KUNNANJOHTAJAN VIRAN 

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Kunnallishallinnon ja –talouden koulutus tai tuntemus katsotaan eduksi. 

Kielitaitovaatimuksena on englannin ja/tai ruotsin tai norjan kielen 

osaaminen, saamen kielitaito katsotaan eduksi.  Arvostamme talousosaa-

mista ja elinkeinoelämän tuntemusta sekä kokemusta johtotehtävistä.  

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hyviä johtamis- ja esimies-

taitoja, yhteistyökykyä, aktiivista kehittämisotetta sekä kykyä muutos-

johtamiseen. 

Kunnanjohtajan kanssa solmitaan johtajasopimus. Viran täytössä noudate-

taan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanotta-

mista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee 

toimittaa 8.2.2016 klo 12.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhal-

litus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaa-

mo@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  

 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi
mailto:kirjaamo@enontekio.fi
http://www.enontekio.fi/
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Khall 60 § Kunnanjohtajan viran hoitaminen  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti, että hallintojohtaja Leni Karisaari hoitaa oman 

toimen ohella kunnanjohtajan virkaa siihen asti kun valittava kunnanjoh-

taja ottaa viran vastaan.   
 

Käsittely 

Kunnanhallituksen kokouksessa otettiin esille kunnanjohtajan viran hoita-

minen hallintojohtajan toimesta kunnes valittava kunnanjohtaja ottaa vi-

ran vastaan.  

 

Leni Karisaari ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän 

pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja Mauri 

Koskela.  

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää, että hallintojohtaja Leni Karisaari hoitaa oman 

toimen ohella kunnanjohtajan virkaa siihen asti kun valittava kunnanjoh-

taja ottaa viran vastaan.   
 

Tiedoksi 

Palkkatoimisto 

Leni Karisaari 
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Khall 61 § Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä 

viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.  

 

Päätösehdotus (kunnanjohtaja)  

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden pii-

riin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. 

  

Selostus  

 

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 

8.2.2016 – 14.2.2016 

- kunnanjohtajan päätökset 

- kunnansihteerin päätökset  

- vastaavan toimistosihteerin päätökset  

 

Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi  

seuraavat pöytäkirjat ja päätökset: 
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Khall 62 § Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien 

suulliset raportit kokouksista  

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.  
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Khall 63 § Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 

 

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  Kokouspäivämäärä  Pykälät  

     

 15.2.2016  57-63 

    

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

 

Kieltojen perus-

teet 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos-

ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 57,58,59.61,62,63. 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät: 60. 

 

 

 HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

 

Oikaisuvaatimus-

viranomainen 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: 60. 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-

sen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaati- 

muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus-

teineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviran-

omaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

mailto:kirjaamo@enontekio.fi

