
 
 
HUMPPILAN KUNTA  KOKOUSKUTSU    
KUNNANHALLITUS                   12/2020 

 

 

 
KUNNANHALLITUS  KOKOUSPÖYTÄKIRJA  12/2020 
 
KOKOUSAIKA 

maanantaina 20.7.2020 klo 18.40 – 19.50 

 
KOKOUSPAIKKA kunnanvirasto 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimii puheenjohtajana) 

Kari Ahola, pj,  
Timo Nikkanen, vpj. 
Vesa-Pekka Hirvioja,vj. 
Reetta Koskinen, j. 
Jukka Rouhiainen, j. 
Aila Suikkanen, j. 
Aira Suikki, j. 
 
Poissa: Janne Kankare 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
ja läsnäolon peruste 

Marita Ketola, kunnanvaltuuston pj. 
Hanne Seestie, kunnanvaltuuston I varapj. 
Joonas Heikkilä, kunnanvaltuuston II varapj. 
Jari Keskitalo, kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 
 
Poissa:  

 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVAL-
TAISUUS 

 
132 § 
 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTA-
PA 
tarkastuspaikka ja - aika sekä 
tarkastajien valinta taikka mer-
kintä edellisen kokouksen pöytä-
kirjan tarkastamiseksi 
 

 
 

133 § 

 
 
ASIAT JA VALITUSOSOITUS 

 
134-137 § 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOI-
TUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                             
 
 
 
Kari Ahola                                                   

Pöytäkirjanpitäjä   
 
 
 
Jari Keskitalo 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun mu-
kaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjaimil-
lamme 

Tarkastusaika 
24.7.2020 
 

 

Timo Nikkanen 

 
 
 
 

 
Reetta Koskinen 

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ-
OLO 

Paikka ja pvm 
27.7.2020 kunnan kotisivuilla 
 
 

Allekirjoitus 
ilmoitustaulunhoitaja   
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KOKOUS-
AIKA 

 
Liite 

 
Maanantai 20.7.2020 klo 18.00 -  

 
KOKOUS-
PAIKKA 

 
Nro 

 
Kunnanvirasto 

KÄSITEL-
TÄVÄT 
ASIAT 
 

132 
133 
134 
135 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Pöytäkirjan tarkastus 
Sivistysjohtaja-rehtorin viran täyttäminen 
Kunnanjohtajan viran täyttäminen 
 
 
 
Muut mahdolliset asiat 

 

  
 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään 
yleisesti nähtävänä 
27.7.2020 alkaen kotisivuilla 

 
PUHEEN-
JOHTAJA 

  
Merk.  Kari Ahola 

JULKIPA-
NO- 
TODISTUS 

 Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle  
13.7.2020 
Todistaa: 
Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Hallitus 
 

 

 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Khall 132 §  Kunnanhallituksen päätöksen 13.1.2020/4§:n mukaan kunnanhal-

lituksen 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 edeltä-
vänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuus-
ton puheenjohtajille sekä postitetaan niille kunnanhallituksen jä-
senille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille, jotka haluavat esitys-
listan postitse. Hallituksen kokouskutsut esityslistoineen ilman liit-
teitä toimitetaan myös valtuuston jäsenille sähköpostilla. 

Liitteet, jotka käsitellään kunnanhallituksessa että kunnanvaltuus-
tossa, postitetaan tai tulostetaan kunnanhallituksen jäsenille vain 
kerran. 

Kunta L:n 103 §:n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. 

 
Päätös:  Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
HUMPPILAN KUNTA  Kokouspvm    4 
KUNNANHALLITUS  20.7.2020 

 
______________________________ 
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Hallitus 
 

 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Khall 133 §   Kuntalain mukaan kunnan toimielimen kokouksesta pidetään pöy-

täkirjaa. Kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaa-
timusohjeineen tai valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun pöytä-
kirja on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on 
ennakolta ilmoitettu. 

 
  Kunnanhallituksen päätöksen 13.1.2020/3§:n mukaan kunnanhalli-

tuksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että  
1) että tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtä-

vään valittua kunnanhallituksen jäsentä. 
2) pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kunnanhallituksen 

kokousta seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana 
kunnantalolla 

3) kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti näh-
tävänä kunnantalolla kutakin kokousta seuraavana arkimaa-
nantaina klo 9-15. 

 
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Timo Nikkasen 

ja Reetta Koskisen. 
 
Päätös:  Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reetta Koski-

nen ja Timo Nikkanen. 
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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 virka-
suhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättä-
vä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä vi-
ranomainen on valtuusto, julistaa viran haettavaksi kunnanhalli-
tus. Näin olleen sivistysjohtaja-rehtorin viran julistaa haettavaksi 
kunnanhallitus.  
 
Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen 
aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. 
Kunnanvaltuusto päätti määritellä sivistysjohtaja-rehtorin kelpoi-
suusvaatimukseksi 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 kalen-
teripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä sää-
detyllä tavalla. (10.4.2015/419) 

 
Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustel-
lusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenet-
telystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakume-
nettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikai-
semmat hakemukset huomioon. 
 
Virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman ha-
kumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna ole-
vaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja 
tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen vir-
kasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-
aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa 
säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun 
työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuh-
teeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämi-
sen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä 
määrätty peruste. 

 
Sivistyslautakunta on päättänyt, että rehtorin virka voidaan täyttää 
määräaikaisesti siksi ajaksi, kunnes sivistysjohtaja-rehtoriksi valit-
tava viranhaltija voi aloittaa työskentelyn virassa.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030304#a10.4.2015-419
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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 puheenjoh-
taja Markus Seurasen, elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja 
Vesa-Pekka Hirviojan, sivistyslautakunnan jäsen Tiia Räsä-
sen, elämänlaatulautakunnan jäsen Reetta Koskisen, hallinto-
johtaja 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 kokoukses-

sa perustaa uuden sivistysjohtaja-rehtorin viran, jonka kunnanhal-
litus 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 Ta-
tu 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. 
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

 
Khall 134 § 
(jatkoa) Haastattelutyöryhmään kuuluivat hallintojohtaja Susanna Hokka-

nen, rehtori Maria Kemppainen, elämänlaatulautakunnan puheen-
johtaja Vesa-Pekka Hirvioja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja 
Markus Seuranen, elämänlaatulautakunnan jäsen Reetta Koski-
nen ja sivistyslautakunnan jäsen Tiia Räsänen.  

Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti KM Anssi Lepistön va-
litsemista Humppilan kunnan sivistysjohtaja-rehtoriksi. Henkilö 
täyttää perustuslaissa (125 §) määrätyt nimitysperusteet julkisiin 
virkoihin. Hakemusasiakirjojen, koulutuksen, kokemuksen ja suo-
ritettujen haastattelujen perusteella hän on tehtävään pätevin ja 
soveltuvin. 

Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana virkana. Virkasuh-
teessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun 
on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus 
terveydentilastaan. Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tieto-
ja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa, ottaminen on 
suoritettava ehdollisena. Ehdollisesti otetun viranhaltijan on esitet-
tävä tiedot ottamisesta päättävän viranomaisen asettaman koh-
tuullisen määräajan kuluessa ottamista koskevan päätöksen tie-
doksisaannista lukien. 

 
Yhteenveto hakijoista jaetaan esityslistan oheismateriaalina ko-
kouksessa. 

 
Valmistelija:  Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881 
 
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää  
 

1.) esittää kunnanvaltuustolle KM Anssi Lepistön valintaa Hump-
pilan kunnan sivistysjohtaja-rehtorin toistaiseksi voimassa ole-
vaan virkaan ja hänen kieltäytymisen varalle FM Riia Kalli-
oniemeä.  

2.) päättää, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden 
koeaikaa; 

3.) päättää, että valinta on kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn 
lain (304/2003) 7 §:n mukaisesti ehdollinen. 

  
Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Khall 109 §/ 
1.6.2020  Jari Keskitalo on ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan teh-

tävästään 17.8.2020 lukien.  
 

Kuntalain (410/2015) 38 §:n mukaan kunnan toimintaa johdetaan 
valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kunnanhalli-
tus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja 
johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoi-
toa ja muuta toimintaa.  
 
Kuntalain (410/2015) 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee val-
tuusto. Kunnanjohtaja voi valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja 
hän on virkasuhteessa kuntaan.  

 
Kuntalaissa ei ole erillisiä säännöksiä kunnanjohtajan viran haku-
menettelystä tai pätevyysvaatimuksista. Kunnallisen viranhaltija-
lain 5 §:n mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julki-
sesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä 
kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoi-
suusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kel-
poisuudesta.  

 
Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muu-
hunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa 
sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuu-
desta on esitetty selvitys. 

 
Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perus-
tuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen 
säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Täten kunnan-
johtajan kelpoisuusvaatimukset voidaan harkita kuntakohtaisesti 
siten, kuin ne nähdään virkasuhteen osalta tarpeellisena. Humppi-
lan kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan kunnanjohtajan viran 
kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanvaltuusto.  

 
Humppilan kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan viran tai virka-
suhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättä-
vä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä vi-
ranomainen on valtuusto, julistaa viran haettavaksi kunnanhalli-
tus. 

 
Hallintosäännön 38 §:n mukaisesti valtuusto päättää kunnanjohta-
jan valinnasta ja 39 §:n mukaan vakituiseen virkasuhteeseen otet-
taessa koeaika on kuusi kuukautta.  
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Hallitus 
 

 

 
KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Khall 109 §/ 
1.6.2020 
(jatkoa) Kunnallisen viranhaltijalain 8 §:ssä säädetään, että virkasuhtee-

seen 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 tois-
taiseksi, aloitusajan ollessa sopimuksen mukaan. 

2.) esittää valtuustolle, että se määrää kunnanjohtajan viran kel-
poisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon 
sekä kunnallishallinnon ja -talouden tuntemuksen. Hakijan tu-
lee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta. Lisäksi 
hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrätietoinen, 
tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä inno-
vatiivinen 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 tois-
taiseksi, aloitusajan ollessa sopimuksen mukaan. 

2.) esittää valtuustolle, että se määrää kunnanjohtajan viran kel-
poisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon 
sekä kunnallishallinnon ja -talouden tuntemuksen. Hakijan tu-
lee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta. Lisäksi 
hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrätietoinen, 
tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä inno-
vatiivinen 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 ote-

ta vastaan. 
7.) että tarvittaessa voidaan käyttää asiantuntijapalveluita rekry-

tointiprosessissa. 
 

___ ___ ___ 
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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 ajal-

la 9.6.2020- 30.6.2020. Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä, 
kunnan nettisivuilla ja työvoimatoimiston sivuilla. 

 
Määräaikaan mennessä tuli 20 hakemusta. Virkaa hakivat metsä-
talouden liiketoiminnan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
suorittanut Tanja Häkkinen Mäntyharjulta, diplomi-insinööri Jarmo 
Juhani Otto Härkönen Helsingistä, yhteiskuntatieteiden maisteri 
Juha Veli Iso-Aho Tammelasta, yhteiskuntatieteiden maisteri Lau-
ra Lakso Helsingistä, oikeustieteen maisteri Alexander Lassin-
niemi Humppilasta, hallintotieteiden maisteri Mikko Latvala Kuh-
moisista, diplomi-insinööri Ursula Lumme Punkalaitumelta, hallin-
totieteen maisteri, kasvatustieteiden maisteri Jarno Manni Sasta-
malasta, hallintotieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri 
Anne Murtonen Hämeenlinnasta, tradenomi (YAMK) Minna-Liisa 
Mäkilä Tammelasta, Master of Engineering (YAMK) Matti Johan-
nes Ojanperä Aurasta, hallintotieteiden maisteri Esko Rautiainen 
Puolangalta, valtiotieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri, 
kasvatustieteiden maisteri Kati Anette Rekola Turusta, kauppatie-
teen maisteri Antti Ritvonen Espoosta, hallintotieteiden maisteri 
Salla Saari-Männistö Akaasta, hallintotieteiden maisteri Ilkka Sal-
minen 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 Lem-
päälästä, diplomi-insinööri Jarmo Härkönen Helsingistä, hallinto-
tieteiden maisteri Ilkka Salminen Jämsänkoskelta ja diplomi-
insinööri Ursula Lumme Punkalaitumelta. Haastattelut pidettiin 
7.7.2020. Haastattelutyöryhmään kuuluivat kunnanhallituksen jä-
senet ja kunnanvaltuuston puheenjohtajisto.  
 
Haastattelutyöryhmä päätti lähettää haastatelluista hakijoista Jyri 
Sarkkisen ja Jarmo Härkösen henkilöarviointiin. Henkilöarvioinnin  
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Khall 135 § 
(jatkoa) suorittaa Eezy Personnel vkolla 29. Eezy Personnelin rekrytointi-

konsultti esittelee tehdyn henkilöarvioinnin tulokset kunnanhalli-
tuksen kokouksessa.  
 
Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana virkana. Virkasuh-
teessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun 
on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus 
terveydentilastaan. Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tieto-
ja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa, ottaminen on 
suoritettava ehdollisena. Ehdollisesti otetun viranhaltijan on esitet-
tävä tiedot ottamisesta päättävän viranomaisen asettaman koh-
tuullisen määräajan kuluessa ottamista koskevan päätöksen tie-
doksisaannista 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 pe-

rustuu seuraaviin tekijöihin: viran kelpoisuusehdot ja asetetut 
kriteerit, yhteistyökyky ja hyvät vuorovaikutustaidot, hyvä pe-
rehtyneisyys kunnallishallintoon ja –talouteen sekä Eezy Per-
sonnellin konsultin näkemys valittavan henkilön soveltuvuu-
desta 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. 
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Khall 135 § 
(jatkoa) 
 
Päätös:  Kunnanhallitus päätti   
 

1) äänin  4-3 esittää kunnanvaltuustolle Jarmo Juhani Otto Här-
kösen valintaa kunnan johtajan toistaiseksi voimassa olevaan 
virkaan ja hänen kieltäytymisensä varalle Jyri Sarkkista 

2) totesi, että valinnan perusteluina on kokonaisarvio, joka perus-
tuu seuraaviin tekijöihin: viran kelpoisuusehdot ja asetetut kri-
teerit, yhteistyökyky ja hyvät vuorovaikutustaidot, hyvä pereh-
tyneisyys kunnallishallintoon ja –talouteen, haastattelut sekä 
Eezy Personnellin konsultin näkemys valittavan henkilön so-
veltuvuudesta kyseessä olevaan virkaan. 

3) päätti, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden 
koeaikaa. 

4) päätti, että valinta on kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn 
lain (304/2003) 7 §:n mukaisesti ehdollinen. 

 
Kunnanhallituksella ei ollut yhtenäistä näkemystä kunnanjohtajan 
valinnasta, joten kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti äänestys-
tä kunnanjohtajan valinnasta. Suoritetussa äänestyksessä Här-
köstä kannattivat Reetta Koskinen, Vesa-Pekka Hirvioja, Aila 
Suikkanen ja Timo Nikkanen. Sarkkista kannattivat Kari Ahola, 
Jukka Rouhiainen ja Aira Suikki.  
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Hallitus 
 

 

 

MUUT ASIAT 

Khall 136 § Kunnanhallitus päätti, että seuraava kunnanvaltuuston kokous on 
tiistaina 4.8. klo 18.30 kunnanvirastolla. Lisäksi kunnanhallitus 
päätti, että valtuutetuilla on mahdollisuus tutustua kunnanjohtajan 
ja sivistysjohtaja-rehtorin hakemuksiin kokonaisuudessaan, ha-
kemuksista tehtyihin tiivistelmiin ja haastatteluryhmien kirjauksiin 
kunnanvirastolla maanantaina 27.7. ja tiistaina 28.7. klo 9.00-
15.30. 
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  OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT   Pykälä 137 § 

 
Kieltojen 
perusteet 
 
 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 134 - 137 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen  
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
Pykälät:  

 HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET                                                                                                                                   

Oikaisu- 
vaatimus-
viranomainen  
ja -aika 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 
                                                                     Humppilan kunnanhallitus  
                                                                     Kisakuja 2 
                                                                     31640 Humppila 
Pykälät:  

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua pöytä-
kirjan nähtävänäolopäivästä.  
 
Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 27.7.2020. (7+14)  
 
Jari Keskitalo 
Kunnanjohtaja 

Tiedoksianto 
asian-
osaiselle1)  

 Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 §)                              Asianosainen  
     annettu postin kuljetettavaksi,  
                
                          
                                    
Jari Keskitalo 
Kunnanjohtaja 

Oikaisu-
vaatimuksen 
sisältö  

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on  
tekijän allekirjoitettava. 
 
 
 

Liitetään pöytäkirjaan 
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VALITUSOSOITUS 
 

 
Valitus-
viran-
omainen ja  
valitusaika 

 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai-
nen sekä kunnan jäsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 
                                  Hämeenlinnan hallinto-oikeus  
                                  Raatihuoneenkatu 1  
                                  13100 Hämeenlinna  
                                  puhelin 029 56 42200 (vaihde)  
                                  faksi 029 56 42269  
                                  hameenlinna.hao@oikeus.fi  
 
Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 

                7+30 päivää 
Hallintovalitus, pykälät 
                                                                                                      Valitusaika 
                                                                                                                          7+30 päivää 

             

 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:   
 
Pykälä                          Valitusaika  7+30 päivää 

 
Valituskirja 

  
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.  
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan 
ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oike-
aksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valitusasia- 
kirjojen 
toimitta- 
minen 

 
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat 
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasia-
kirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                      Pykälät 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1):nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
 

 
Lisätietoja 
 

 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee-
seen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.           Liitetään pöytäkirjaan  

 

 

mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi

