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Asia,
jota päätös
koskee

Hallintosihteerin toimen täyttäminen

Asianosaiset

Hakijat

Selostus
asiasta

Humppilan kunnassa on ollut haettavana toistaiseksi voimassa oleva
hallintosihteerin toimi ajalla 22.12.2020 – 15.1.2021. Ennen hakuajan
päättymistä saapui 28 hakemusta. Hakijoista kolme (3) ei täyttänyt
kelpoisuusvaatimusta. Hakijoista tehtiin kirjallinen ansiovertailu, jonka
perusteella valittiin haastatteluun kahdeksan (8) hakijaa. Yksi hakijoista
perui hakemuksensa ennen haastattelua.
Ansiovertailussa vertailtiin hakijoiden kelpoisuutta ja soveltuvuutta
työtehtävään sekä eduksi katsottavien valintakriteerien täyttymistä.
Haastattelut suorittivat hallintojohtaja, vs. hallintojohtaja sekä tekninen
johtaja.

Perustelu

Hallintosääntö 26 §

Päätös

Valitsen hallintosihteerin toimeen tradenomi Johanna Kurosen. Kuronen
on hakemuksen ja haastattelun perusteella hakijoista tehtävään sopivin ja
ansioitunein. Kuronen täyttää tehtävään valittavalta edellytettävät
valintakriteerit sekä hänellä on tehtävään soveltuva koulutus ja aikaisempi
työkokemus.

Allekirjoitus

Mari Honkonen
Tekninen johtaja

Tiedoksi

Hakemuksen jättäneet

Oikeus
hankintaoikaisuun tai
oikaisuvaatimukseen

[ ] Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
[ x ] oikaisuvaatimusohje tai valitusosoitus liitteenä
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Oikaisuvaatimus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tekniselle
lautakunnalle.
Oikaisuvaatimusoikeus on:




sillä, johon päätös on kohdistettu,
sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa sekä
kunnan jäsenellä.

Oikaisuvaatimus tehdään Humppilan kunnan Tekniselle lautakunnalle 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu
nähtäväksi, ei lueta määräaikaan.
Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on
jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:






päätös, johon haetaan muutosta,
miltä osin päätökseen haetaan muutosta,
mitä muutosta päätökseen vaaditaan tehtäväksi,
perusteet, joilla oikaisua vaaditaan sekä
oikaisua hakevan nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava oikaisua hakevan tai hänen laillisen
edustajansa tai asiamiehensä toimesta.
Humppilan kunnan Teknisen lautakunnan yhteystiedot:
käyntiosoite

Kisakuja 2
avoinna ma-pe klo 9.00-15.00

postiosoite

Kisakuja 2, 31640 Humppila

sähköposti

kirjaamo@humppila.fi

