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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Khall 132 §

Kunnanhallituksen päätöksen 13.1.2020/4§:n mukaan kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin
kuukauden I maanantaina kunnanhallituksen kokoushuoneessa
alkaen klo 18.00 sekä kuukauden III maanantaina alkaen klo
18.00.
Esityslistat lähetetään sähköpostilla viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille sekä postitetaan niille kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille, jotka haluavat esityslistan postitse. Hallituksen kokouskutsut esityslistoineen ilman liitteitä toimitetaan myös valtuuston jäsenille sähköpostilla.
Liitteet, jotka käsitellään kunnanhallituksessa että kunnanvaltuustossa, postitetaan tai tulostetaan kunnanhallituksen jäsenille vain
kerran.
Kunta L:n 103 §:n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätös:

______________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Khall 133 §

Kuntalain mukaan kunnan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on
ennakolta ilmoitettu.
Kunnanhallituksen päätöksen 13.1.2020/3§:n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että
1) että tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtävään valittua kunnanhallituksen jäsentä.
2) pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kunnanhallituksen
kokousta seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana
kunnantalolla
3) kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kutakin kokousta seuraavana arkimaanantaina klo 9-15.

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Timo Nikkasen
ja Reetta Koskisen.

Päätös:

______________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Khall 114 §/
9.6.2020

Kunnanvaltuusto on 4.6.2020 kokouksessaan päättänyt perustaa
sivistysjohtaja-rehtorin viran ja siirtää kirjastonjohtajalle kuuluneen
vastuualueen sivistysjohtaja-rehtorin vastuualueeseen.
Humppilan kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, julistaa viran haettavaksi kunnanhallitus. Näin olleen sivistysjohtaja-rehtorin viran julistaa haettavaksi
kunnanhallitus.
Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen
aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta.
Kunnanvaltuusto päätti määritellä sivistysjohtaja-rehtorin kelpoisuusvaatimukseksi ylemmän korkeakoulututkinnon, asianomaisen
koulutusmuodon opettajan kelpoisuuden, riittävän työkokemuksen
opettajana ja oppilaitoksen opetuskielen erinomaisen suullisen ja
kirjallisen taidon. Haastattelutyöryhmä voi päättää tarkemmin
muista vaadittavista taidoista ja ominaisuuksista.
Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä,
jollei jäljempänä toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. (10.4.2015/419)
Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.
Virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja
tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osaaikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa
säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun
työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä
määrätty peruste.
Sivistyslautakunta on päättänyt, että rehtorin virka voidaan täyttää
määräaikaisesti siksi ajaksi, kunnes sivistysjohtaja-rehtoriksi valittava viranhaltija voi aloittaa työskentelyn virassa.

______________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Khall 114 §
(jatkoa)/
9.6.2020
Valmistelija:

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää
1.) nimetä haastattelutyöryhmän hoitamaan viran täyttöprosessia.
2.) virantäytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeaikaa.
3.) julistaa viran haettavaksi 28.6.2020 mennessä.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti
1.) nimetä haastattelutyöryhmään sivistyslautakunnan puheenjohtaja Markus Seurasen, elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja
Vesa-Pekka Hirviojan, sivistyslautakunnan jäsen Tiia Räsäsen, elämänlaatulautakunnan jäsen Reetta Koskisen, hallintojohtaja Susanna Hokkasen ja rehtori Maria Kemppaisen.
2.) virantäytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeaikaa.
3.) julistaa viran haettavaksi 28.6.2020 mennessä.
___ ___ ___

SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Khall 134 §

Humppilan kunnanvaltuusto päätti 4.6.2020 pidetyssä kokouksessa perustaa uuden sivistysjohtaja-rehtorin viran, jonka kunnanhallitus julisti haettavaksi 28.6.2020 mennessä.
Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 17. Virkaa hakivat LitM
Olli-Pekka Hakala, FM Maria Johansson, KM Jani Korhonen, FM
Ilpo Lintula, KM Markus Martikainen, FM Tuomo Tenhunen, KM
Janne Salmela, KM Joni-Markus Riikonen, HM Jarno Manni, KM
Matti Luoma, KM Anssi Lepistö, KT Johanna Kortesalo-Ainasoja,
FM Jarna Karrila, FM Riia Kallioniemi, KM Taina Huhtala, KM
Tatu Vahala ja TM Jari Von Becker.
Hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttiin neljä hakijaa,
jotka olivat Riia Kallioniemi, Tuomo Tenhunen, Anssi Lepistö ja
Jarno Manni. Haastattelut pidettiin 2.7.2020.

______________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Khall 134 §
(jatkoa)

Haastattelutyöryhmään kuuluivat hallintojohtaja Susanna Hokkanen, rehtori Maria Kemppainen, elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja Vesa-Pekka Hirvioja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Markus Seuranen, elämänlaatulautakunnan jäsen Reetta Koskinen ja sivistyslautakunnan jäsen Tiia Räsänen.
Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti KM Anssi Lepistön valitsemista Humppilan kunnan sivistysjohtaja-rehtoriksi. Henkilö
täyttää perustuslaissa (125 §) määrätyt nimitysperusteet julkisiin
virkoihin. Hakemusasiakirjojen, koulutuksen, kokemuksen ja suoritettujen haastattelujen perusteella hän on tehtävään pätevin ja
soveltuvin.
Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana virkana. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun
on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan. Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa, ottaminen on
suoritettava ehdollisena. Ehdollisesti otetun viranhaltijan on esitettävä tiedot ottamisesta päättävän viranomaisen asettaman kohtuullisen määräajan kuluessa ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.
Yhteenveto hakijoista jaetaan esityslistan oheismateriaalina kokouksessa.

Valmistelija:

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää
1.) esittää kunnanvaltuustolle KM Anssi Lepistön valintaa Humppilan kunnan sivistysjohtaja-rehtorin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan ja hänen kieltäytymisen varalle FM Riia Kallioniemeä.
2.) päättää, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa;
3.) päättää, että valinta on kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn
lain (304/2003) 7 §:n mukaisesti ehdollinen.

Päätös:

______________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Khall 109 §/
1.6.2020

Jari Keskitalo on ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan tehtävästään 17.8.2020 lukien.
Kuntalain (410/2015) 38 §:n mukaan kunnan toimintaa johdetaan
valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja
johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
Kuntalain (410/2015) 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voi valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja
hän on virkasuhteessa kuntaan.
Kuntalaissa ei ole erillisiä säännöksiä kunnanjohtajan viran hakumenettelystä tai pätevyysvaatimuksista. Kunnallisen viranhaltijalain 5 §:n mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä
kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta.
Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa
sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.
Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen
säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Täten kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset voidaan harkita kuntakohtaisesti
siten, kuin ne nähdään virkasuhteen osalta tarpeellisena. Humppilan kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan kunnanjohtajan viran
kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanvaltuusto.
Humppilan kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, julistaa viran haettavaksi kunnanhallitus.
Hallintosäännön 38 §:n mukaisesti valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta ja 39 §:n mukaan vakituiseen virkasuhteeseen otettaessa koeaika on kuusi kuukautta.

______________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Khall 109 §/
1.6.2020
(jatkoa)

Kunnallisen viranhaltijalain 8 §:ssä säädetään, että virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden
koeajasta.

Valmistelija:

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää
1.) esittää valtuustolle, että se täyttää kunnanjohtajan viran toistaiseksi, aloitusajan ollessa sopimuksen mukaan.
2.) esittää valtuustolle, että se määrää kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
sekä kunnallishallinnon ja -talouden tuntemuksen. Hakijan tulee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta. Lisäksi
hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrätietoinen,
tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä innovatiivinen kunnan markkinoija ja kehittäjä.
3.) virantäytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeajan.
4.) nimetä haastattelutyöryhmän hoitamaan viran täyttöprosessia.
5.) Kunnanhallitus julistaa viran haettavaksi ajalla 9.6.2020 –
30.6.2020.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti
1.) esittää valtuustolle, että se täyttää kunnanjohtajan viran toistaiseksi, aloitusajan ollessa sopimuksen mukaan.
2.) esittää valtuustolle, että se määrää kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
sekä kunnallishallinnon ja -talouden tuntemuksen. Hakijan tulee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta. Lisäksi
hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrätietoinen,
tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä innovatiivinen kunnan markkinoija ja kehittäjä.
3.) virantäytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeajan.
4.) nimetä haastattelutyöryhmäksi kunnanhallituksen jäsenet ja
valtuuston puheenjohtajiston.
5.) julistaa viran haettavaksi ajalla 9.6.2020 – 30.6.2020.
6.) sopia, että hakuajan päättymisen jälkeen ei suostumuksia
oteta vastaan.
7.) että tarvittaessa voidaan käyttää asiantuntijapalveluita rekrytointiprosessissa.
___ ___ ___

______________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kvalt 20 §/
4.6.2020
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
___ ___ ___

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Khall 135 §

Humppilan kunnanjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana
ajalla 9.6.2020- 30.6.2020. Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä, kunnan nettisivuilla ja työvoimatoimiston sivuilla.
Määräaikaan mennessä tuli 20 hakemusta. Virkaa hakivat metsätalouden liiketoiminnan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
suorittanut Tanja Häkkinen Mäntyharjulta, diplomi-insinööri Jarmo
Juhani Otto Härkönen Helsingistä, yhteiskuntatieteiden maisteri
Juha Veli Iso-Aho Tammelasta, yhteiskuntatieteiden maisteri
Laura Lakso Helsingistä, oikeustieteen maisteri Alexander Lassinniemi Humppilasta, hallintotieteiden maisteri Mikko Latvala Kuhmoisista, diplomi-insinööri Ursula Lumme Punkalaitumelta, hallintotieteen maisteri, kasvatustieteiden maisteri Jarno Manni Sastamalasta, hallintotieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri
Anne Murtonen Hämeenlinnasta, tradenomi (YAMK) Minna-Liisa
Mäkilä Tammelasta, Master of Engineering (YAMK) Matti Johannes Ojanperä Aurasta, hallintotieteiden maisteri Esko Rautiainen
Puolangalta, valtiotieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri,
kasvatustieteiden maisteri Kati Anette Rekola Turusta, kauppatieteen maisteri Antti Ritvonen Espoosta, hallintotieteiden maisteri
Salla Saari-Männistö Akaasta, hallintotieteiden maisteri Ilkka Salminen Jämsänkoskelta, arkkitehti Jyri Sarkkinen Lempäälästä,
hallintotieteiden maisteri Maija Sieppi Tampereelta, valtiotieteiden
maisteri Jutta Wiren Turusta ja diplomi-insinööri Johanna Järvinen
Lempäälästä.
Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa, jotka olivat hallintotieteiden
maisteri Maija Sieppi Tampereelta, arkkitehti Jyri Sarkkinen Lempäälästä, diplomi-insinööri Jarmo Härkönen Helsingistä, hallintotieteiden maisteri Ilkka Salminen Jämsänkoskelta ja diplomi-insinööri Ursula Lumme Punkalaitumelta. Haastattelut pidettiin
7.7.2020. Haastattelutyöryhmään kuuluivat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanvaltuuston puheenjohtajisto.
Haastattelutyöryhmä päätti lähettää haastatelluista hakijoista Jyri
Sarkkisen ja Jarmo Härkösen henkilöarviointiin. Henkilöarvioinnin

______________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Khall 135 §
(jatkoa)

suorittaa Eezy Personnel vkolla 29. Eezy Personnelin rekrytointikonsultti esittelee tehdyn henkilöarvioinnin tulokset kunnanhallituksen kokouksessa.
Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana virkana. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun
on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan. Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa, ottaminen on
suoritettava ehdollisena. Ehdollisesti otetun viranhaltijan on esitettävä tiedot ottamisesta päättävän viranomaisen asettaman kohtuullisen määräajan kuluessa ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.
Yhteenveto hakijoista jaetaan esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelija:

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus
1.) tekee valinnasta päätösehdotuksen valtuustolle.
2.) toteaa, että valinnan perusteluina on kokonaisarvio, joka perustuu seuraaviin tekijöihin: viran kelpoisuusehdot ja asetetut
kriteerit, yhteistyökyky ja hyvät vuorovaikutustaidot, hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja –talouteen sekä Eezy Personnellin konsultin näkemys valittavan henkilön soveltuvuudesta kyseessä olevaan virkaan.
3.) päättää, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
4.) päättää, että valinta on kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn
lain (304/2003) 7 §:n mukaisesti ehdollinen.

Päätös:

______________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

