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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Khall 137 §

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 138 §

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 Aila Suikkasen
ja Janne Kankareen.

Päätös:

______________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
17.8.2020

4

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Khall 139 §

A. Pöytäkirjat
1. KHSHP, hallituksen pöytäkirja, 8.4.2020
2. KHSHP, hallituksen pöytäkirja, 21.4.2020
3. KHSHP, hallituksen pöytäkirja, 19.5.2020
4. KHSHP, hallituksen pöytäkirja, 9.6.2020
5. KHSHP, valtuuston pöytäkirja, 9.6.2020
6. Hämeenlinnan kaupunki, pelastuslautakunnan kokouksen
pöytäkirjanotteet § 7 ja 8, 3.3.2020 sekä pelastuslautakunnan
pöytäkirja, 3.3.2020
7. Forssan kaupunki, kaupunginhallitus, ote pöytäkirjasta § 173,
29.6.2020
8. Forssan kaupunki, kaupunginhallitus, ote pöytäkirjasta § 175,
29.6.2020
B. Päätökset
1. Valvira, Wallaton Oy, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen
2. Valtiovarainministeriö, 11.6.2020, Aluehallinnon ja monialaisten
maakuntien parlamentaarinen selvitystyö
3. Valtiovarainministeriö, 7.8.2020, Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020
C. Kirjeet ja kirjelmät
1. Forssan kaupunki, Matkailun koordinaatio- ja neuvontapalveluiden järjestämistä koskeva sopimus 2020

D. Muut asiakirjat
1. Valvira, ilmoitus, KF-Kotihoito Oy, Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen
2. Valvira, ilmoitus, Wallaton Oy, Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta
3. Kuntaliitto, 20.3.2020, ilmoitus, Suomalaisten ja venäläisten
kuntien ja alueiden yhteistyökongressin siirto vuoteen 2021
4. Metsähallitus, 24.1.2020, 9.3.2020 ja 10.6.2020. Tutkimuslupa
näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa
5. Metsähallitus, 3.2.2020. Tutkimus-, liikkumis-, metsästys- ja
maastoliikennelupa metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla
6. Metsähallitus, 2.4.2020 ja 17.4.2020. Tutkimuslupa liikkumiseen ja rengastukseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa
Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus merkitsee edellä esitetyt pöytäkirjat, päätökset,
kirjeet ja kirjelmät sekä muut asiakirjat tiedoksi saaduksi.

Päätös:

______________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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KUNNANJOHTAJAN AVOIMEN VIRAN HOITO
Khall 140 §

Kunnanjohtaja Jari Keskitalon virkasuhde kuntaan päättyy
16.8.2020. Valtuusto on valinnut uudeksi kunnanjohtajaksi Jyri
Sarkkisen, mutta viranhoidon aloituspäivä ei ole vielä tiedossa.
Hallintosäännön mukaan hallintojohtajan tehtävänä on toimia
kunnanjohtajan sijaisena tämän ollessa esteellinen tai estynyt tai
kun kunnanjohtajan virka on auki.
KVTES:n 2 luvun 10 §:n mukaisesti viranhaltijan tehtäväkohtaista
palkkaa tulee tarkistaa tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos
viranhaltija siirtyy hoitamaan virkaa yli 2 viikon ajaksi ja virassa on
korkeampi tehtäväkohtainen palkka.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajan avointa virkaa hoitaa
17.8.2020 alkaen kunnanjohtajan tehtäväkohtaisella palkalla hallintojohtaja Susanna Hokkanen siihen asti kunnes kunnanjohtajaksi valittu Jyri Sarkkinen aloittaa viranhoidon.

Päätös:

______________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN
Khall 141 §
Liite 39

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n
mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta
harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon
myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen
myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman
taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä.
Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen.
Vuonna 2020 harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen on
varattu yhteensä 60 miljoonaa euroa. Hakuaikaa on 31.8.2020 asti. Valtioneuvoston päätös asiasta pyritään saamaan marraskuun
puolessa välissä ja maksatus saajille joulukuussa 2020.
Valtiovarainministeriön lähetekirje ja hakemus ovat liitteenä 39.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Humppilan kunta hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ja valtuuttaa hallintojohtajan valmistelemaan ja lähettämään hakemuksen valtiovarainministeriöön
31.8.2020 mennessä.

Päätös:

______________________________
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

