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Khall 300 S
Liite 129 Humppilan kunnanhallitus on saanut 8.10.2021

(oika isuvaati m usta täyd ennetty 1 0. 1 0 .2021 ia 1 4.1 0 .2021 )
oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä 261 S/
27.9.2021. Päätös koskee edustajien nimeämistä Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että pykälä viedään valtuuston
käsiteltävä ksi. Lisä ksi o i kaisuvaati mu ksessa todetaan, että
puheenvuoroja kunnanhallituksen kokouksessa ovat käyttäneet
ihmiset, jotka on nimetty yhtymäkokoukseen ja olisivat täten
jäävejä asian käsittelyssä.

Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, mikäli
1) päätös, johon oikaisua haetaan, koskee vain asian valmistelua

tai täytäntöönpanoa
2) oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole asianosainen eikä kunnan

jäsen
3) oikaisuvaatimusaikaa ei ole noudatettu

Kunnanhallituksen päätöksen 261 S/ 27.9.2021 osalta päätös ei

koske asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimuksen
tekijät ovat asianosaisia ja kunnan jäseniä ja
oikaisuvaatimusaikaa on noudatettu.

Kuntalain 135 S perusteella valtuuston ja kuntayhtymän 58 $:n 1

momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen sekä
kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan
oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan
muutosta kunnallisvalituksella hall into-oikeudelta.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.

Kunnanhallituksen päätöksen 27 .9.20211261 S osalta
1) päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja henkilöt

eivät ole olleet esteellisiä asian käsittelyssä sillä ei liene
mahdollista, että esteellisyys olisi syntynyt ennen päätöstä

valita ko. kolme edustajaa Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen.

2) päätös on tehty Humppilan kunnan hallintosäännön 5. luvun,
24 $ perusteella, jonka mukaan kunnanhallituksella on oikeus
määrätä tarvittaessa edustajat käyttämään kunnan
puhevaltaa, edustamaan kuntaa yhteisöissä sekä tekemään
oikeustoimia.

Hallitus
rjantarkastajien nim ikirjai met

Khall 15.11.2021 § 318 Liite 134
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3) päätös ei ole lainvastainen

Oikaisuvaatimus on liitteenä 129

Valmistelija Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, p. 044 7294 881

Päätösehdotus Kj: Kunnanhallitus päättää, että laillisuusvirheiden puuttumisen
vuoksi, Humppilan kunnanhallitus hylkää Perussuomalaisten
H um ppilan valtuustoryhmän tekemän oikaisuvaatimuksen.

Käsittely:

Päätös:

Tuomo Haaksi poistui kokouksesta asianosaisjäävinä klo. 19.13

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tuomo Haaksi palasi kokoukseen klo. 19.26.
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OIKAISUVAATIM USOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

OIKAISUVAATI M USOHJ EET
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tä 308

Seuraavi i n päätöksii n tyytymätön voi tehdä kirjal lisen oikaisuvaatim uksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Humppilan kunnanhallitus
Kisakuja 2
31640 Humppila

293 297 301 30 306 307
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua
pöytäki rjan nä htävänäolopäivästä.

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 8.11.2Q21. (7+14)

Matias Penttinen
vs. Hallinto hta

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 S)
annettu postin kuljetettavaksi, 9. 1 1 .2021

Asianosainen

Matias Penttinen
vs. Hall a

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

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua taitäytäntöönpanoa.
Pykälät: 295, 296, 298, 299,302, 303, 304

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 $:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 293,294,297,301, 305, 306, 307

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

Oikaisu-
vaatimus-
viranomainen
ja -aika

Tiedoksianto
asian-
osaisellel)

Oikaisu-
vaatimuksen
sisältö

Liitetään pöytäkirjaan



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

VALITUSOSOITUS

Kokous 1812021
1.11.2021

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin m asianosainen sekä kunnan sen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1

'1 3100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 (vaihde)
faksi 029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät: 300 Valitusaika
7+30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pykälä Valitusaika 7+30 päivää

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
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.

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.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1):nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Yks ityis kohta i nen oi kaisuvaatim usohje/val itusosoitus I i itetään
notteeseen

Valitusaika
7+30 päivää

Valitus-
viran-
omainen ja
valitusaika

Valituskirja

Valitusasia-
kirjojen
toimitta-
minen

Lisätietoja

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan
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Oikaisuvaatimus I Perussuomalaisten valtuustoryhmä

OIKAISUVAATIMUS 5261

Pykälässä on päätetty, että Humppilan kunnan edustajina FSHKY:n yhtymäkokouksessa jatkavat valtuuston

615 26.08.2021valitsemat Reetta Räsänen (kesk.), Reija Kaario (Sdp)ja Tanja Leinonen (Kok.).

Forssan seudun Hyvinvointikuntayhtymän neuvottelussa 10.08.2021 pohjaesityksenä on mainittu, että

yhtymäkokouksen 3. vpj. paikka menee Humppilan perussuomalaisille. Tätä päätöstä ei ole valtuusto

kunnioittanut ja käsitellyt asianmukaisesti, 3. vpj. paikka on täten siirtynyt Jokioisille.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän jäsen Tuomo Haaksi toi asian esille hallituksen kokouksessa 27.9.2O2I

ja pyysi saada pykälää takaisin valtuuston käsiteltäväksi. Kokouksessa oli puheenvuorot henkilöillä, jotka

ovat nyt nimettyinä yhtymäkokoukseen ja täten ovat jäävejä asian käsittelyssä. Jääviyden takia heidän olisi

pitänyt poistua salista, kun kyseistä pykälää käsitellään.

Vaadi m me, että pykä lä viedään va ltuuston käsiteltävä ksi.

to.ro.202L

Perussuomalaisten Humppilan valtuustoryhmä

Jukka Lintukangas

Tuomo Haaksi

Mika Paavilainen

Pekka Niinikoski

Esko Järvinen

Marcia Partanen


