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Asia,  
jota päätös  
koskee 

 
Toimistosihteerin toimen täyttäminen  

 
Asianosaiset 

 
Terhi Kohomäki 

 
Selostus 
asiasta 

  
Kunnanhallitus on myöntänyt (148 § / 10.5.2021) vakinaiseen 
toimistosihteerin toimeen täyttöluvan ja valtuuttanut vs. Hallintojohtajan 
rekrytoimaan toimistosihteerin.  
 
Terhi Kohomäki on toiminut määräaikaisena toimistosihteerinä 
elokuusta 2020 lähtien. Kohomäen työsuhde päättyy 31.7.2021. Terhi 
Kohomäki on omaksunut tehtävän hyvin ja hoitanut työtehtäviänsä 
erinomaisesti.    

 
Päätös 

 
Päätän valita Terhi Kohomäen toimistosihteerin vakinaiseen 
toimeen 1.8.2021 alkaen.  

 
Allekirjoitus 

 
 
 
Matias Penttinen 
vs. Hallintojohtaja 

Tiedoksi Terhi Kohomäki, palkat  
 

 
Oikeus hankinta- 
oikaisuun tai 
oikaisu- 
vaatimukseen 

 
[ ] Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
[x] oikaisuvaatimusohje tai valitusosoitus liitteenä 
 
[ ] Oikeus hankintaoikaisuun tai oikaisuvaatimukseen hankintalain 
25 §:n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa 
hankinnoissa, oikaisuvaatimusohje tai valitusosoitus liitteenä 
 
Kansallisen kynnysarvon suuruus on: 

- 60.000 € tavarat ja palvelut 
- 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 
- 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat 
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa 

tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 

vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus 

perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisu-

vaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.  

 
OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAINEN 
Humppilan kunta 
Kisakuja 2 
31640 Humppila 
 
OIKAISUVAATIMUSAIKA JA SEN ALKAMINEN 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti 
nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen 
tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. 
 
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, 
katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös 
on asetettu yleisesti nähtäväksi Humppilan kunnan verkkosivuille. 
 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. 
 
Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVÄKSI ASETTAMINEN KUNNAN VERKKOSIVUILLE 
14.6.2021 
 
TIEDOKSIANTO ASIANOSAISELLE 
20.5.2021 
 
 
 


