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Ypäjän kunnanjohtajan viranhaun yhteenveto  

 

Ypäjän kunnanjohtajan virka oli haettavana 3.12.-31.12.2019. Virkaa haki määräajassa 11 henkilöä, ja 

yksi henkilö antoi suostumuksensa virkaan. 

Valintaa suorittamaan kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 26.11.2019 valitsijaryhmän seuraavista 

henkilöistä: Matti Alanko, Pirjo-Maarit Hellman, Pirkko Herd, Päivi Laine, Markku Leppälahti, Janika 

Varjorinne-Mäkeläinen, Markku Saastamoinen ja Anni Vääri. Valitsijaryhmän puheenjohtajana toimi 

Markku Saastamoinen. Valitsijaryhmä kokoontui  17.12.2019, 10.1.2020, 19.1.2020 ja 22.1.2020. 

Hakuvaiheen (hakemus, CV) jälkeen hakijoiden tiedot koottiin hakijavertailutaulukkoon, jonka 

valitsijaryhmä oli mainittuun käyttöön vahvistanut. Taulukko sisälsi viran haussa esitetyt 

kelpoisuusehdot ja valintaperusteet, jotka kunnanvaltuusto oli asettanut kokouksessaan 12.12.2019.  

Hakijoista yksi ei täyttänyt koulutukselle eikä kunnallis- tai julkishallinnon ja -talouden tuntemiselle 

edellytettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Muista hakijoista neljällä ei ollut kokemusta kunnallis- tai 

julkishallinnon ja -talouden tehtävistä. Erilaisia aiemmissa tehtävissä hankittuja verkostoja 

(”tulevaisuuteen suuntaava aktiivinen verkostoituja”) oli kaikilla hakijoilla. 

Hakijoiden keskinäinen vertailu Ypäjän kunnanjohtajan viran menestyksellisen hoidon kannalta tehtiin 

ensin arvioimalla hakemusten perusteella kelpoisten hakijoiden aiempaa toimintaa, kokemusta, 

osaamista ja koulutusta. Myös mahdollisesti saatuja suosituksia käytettiin hyväksi tässä alustavassa 

vertailussa. Hakijoiden välillä oli eroja erityisesti hakuilmoituksessa edellytetystä kunnallis- ja 

julkishallinnon ja -talouden kokemuksessa ja osaamisessa, sekä johtajakokemuksessa. Myös 

esimiestehtävissä ja -kokemuksessa oli eroja (”omaat hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta”), 

samoin kokemuksessa ja osoituksessa kehittämistehtävistä (”olet innovatiivinen kehittäjä”), erityisesti 

Ypäjän kunnan näkökulmasta. Eroja ei todettu yhteistyötaidoissa (”olet yhteistyökykyinen ja 

määrätietoinen”). 

Paremman tiedon saamiseksi ansiovertailua varten hakemuksessa mainittujen edellytysten (ylempi 

korkeakoulututkinto, kunnallis- tai julkishallinnon ja -talouden tuntemus) ja mainittujen odotusten 

täyttymisen asteen arvion perusteella valitsijaryhmä valitsi haastateltaviksi hakijoista VTM Juuso 

Alatalon, YTM Laura Lakson, KTM ja VTM Kati Rekolan sekä DI ja YTM Tatu Ujulan. 

Haastattelut tehtiin valitsijaryhmän laatiman, kunnanvaltuuston asettamia kelpoisuusehtoja ja -

vaatimuksia noudattelevan haastattelurungon mukaisesti samansisältöisinä kaikille haastatteluun 



kutsutuille. Kaikki haastattelut pidettiin kunnanvirastolla yhden päivän aikana 19.1.2020. Jokaiselle  

haasteltavalle oli varattu aikaa yksi tunti. Haastatteluissa saatujen vastausten perusteella 

valitsijaryhmä täydensi hakijavertailutaulukkoa (ansiovertailutaulukkoa) kunkin haastatellun hakijan 

osalta. 

Valitsijaryhmä suoritti yhteen koottujen hakemus- ja haastattelutietojen perusteella hakijoiden 

vertailun, jonka mukaan se päätyi kokonaisarvioon hakijoiden taidoista, tiedoista ja henkilökohtaisista 

ominaisuuksista ja kyvyistä yleensä hoitaa Ypäjän kunnanjohtajan virkaa menestyksellisesti. Tämän 

kokonaisarvion perusteella valitsijaryhmä päätyi esittämään kunnanhallitukselle DI, YTM Tatu Ujulan 

valitsemista Ypäjän kunnanjohtajan virkaan. 

Valitsijaryhmä totesi kokonaisarviona, että Tatu Ujula täyttää koulutuksensa ja osaamisensa 

perusteella parhaiten ne edellytykset ja ominaisuudet, ja omaa ne tiedot ja taidot, joita Ypäjän kunnan 

kunnanjohtajan tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii. Tatu Ujulan kaksi yliopistotutkintoa (DI, 

YTM) tukevat toisiaan ja muodostavat Ypäjän kannalta tärkeän kokonaisuuden, minkä lisäksi hänellä 

on käytännönläheinen ote Ypäjän kaltaisen kunnan johtamiseksi. Tatu Ujula omaa riittävää 

esimieskokemusta ja erittäin hyvät sosiaaliset taidot. Lisäksi voidaan todeta, että hän on osoittanut 

erityistä kiinnostusta ja näkemyksiä Ypäjän kunnan kehittämiseksi. Tatu Ujulan voidaan katsoa luovan 

myönteistä ja nykyaikaista kuvaa Ypäjän kunnasta. 

 

 

 


