
Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 1 §  
 
NYKYMUOTOISTEN SEUTULIPPUJEN IRTISANOMINEN JA UUTEEN 
TUNNISTEPOHJAISEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMINEN 
  

Laki liikenteen palveluista (157 § (320/2017) edellyttää, että 

joukkoliikenneviranomaisten hankinnoissa lippu- ja maksujärjestelmien 

tulee olla tunniste- eli taustajärjestelmäpohjaisia.  Kuntien nykyisten 

kaupunki-, työmatka- ja seutulippujen toteutuksesta vastaava 

Matkahuolto on ilmoittanut, että uusi tunnistepohjainen lippu -ja 

maksujärjestelmä on valmis ja heillä on tekniset valmiudet siirtyä 

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella tunnistepohjaisuuteen.  

Tunnistepohjaisuuteen siirtyminen edellyttää Matkahuollolta nykyisten 

kaupunki- ja seutulippujen lakkauttamista ja tarvittaessa uusien 

tunnistepohjaisten lipputuotteiden rakentamista kuntien tarpeeseen. 

Forssan alueen osalta tämä tarkoittaa vuonna 2001 perustetun Forssan 

seutulipun lakkauttamista.  

Matkahuollon ilmoituksen mukaan uuteen tunnistepohjaiseen lippu -ja 

maksujärjestelmään siirrytään porrastetusti koko Uudenmaan ELY-

keskuksen joukkoliikenteen toimivalta-alueella kesästä 2020 alkaen ja 

tämän myötä nykymuotoiset seutu- ja kaupunkiliput päättyvät. 

Nykymuotoiset sopimukset irtisanotaan kuntien ja Matkahuollon välillä 

toukokuun aikana ja lippujen myynti lopetetaan heinäkuun loppuun 

2020. Vanhanmalliset liput on mahdollista käyttää loppuun myynnin 

lopettamisen jälkeen. 

Matkahuolto tarjoaa kunnille mahdollisuuden perustaa em. lippujen 

tilalle uusia lipputuotteita veloituksetta ja näin ollen Forssan alueella on 

mahdollista ottaa käyttöön uudentyyppinen tunnistepohjainen seutulippu 

vanhanmallisten lippujen päätyttyä. Yhtenäiselle lipputuotteelle on 

alueella edelleen tarvetta ja kuntien on mahdollista toimia lipussa 

perustavana toimijana, mikäli riittävä määrä liikennöitsijöitä on edelleen 

valmiita hyväksymään yhtenäisen lipputuotteen. Uuden lipputuotteen on 

tarkoitus olla myytävissä vanhanmallisten lippujen päättyessä 

elokuussa 2020.    

 
Päätös:  Päätän, että Humppilan kunta irtisanoo nykymuotoisen seutulipun ja 

hyväksyy käyttöönotettavaksi uudentyyppisen tunnistepohjaisen 
seutulipun vanhanmallisten lippujen päätyttyä kunnan ja matkahuollon 
välillä. 

 
Humppilassa 10.6.2020 

 
 

Susanna Hokkanen 
hallintojohtaja 

 
 
 
 
 

Khall 15.3.2021 § 85 Liite 30



 
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 
 
Oikaisuvaatimusviranomaisen viraston aukioloaika: 
maanantai – perjantai klo 9.00 - 15.00 
 
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 10.6.2020. 
 
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 
10.6.2020 
 
TIEDOKSIANTO ASIANOSAISELLE 
10.6.2020 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 2 §  
 

 
Asia,  
jota päätös  
koskee 

 
KUNNANJOHTAJAN VALINNASSA KÄYTETTÄVÄN 
HENKILÖARVIOINNIN TOTEUTTAJAN VALINTA 
 

 
Asianosaiset 

 
Tarjouksen tehneet   

 
Selostus 
asiasta 

 
Haastattelutyöryhmä on päättänyt käyttää henkilöarviointia osana 
kunnanjohtajan valintaprosessia. Kunnanhallituksen 
puheenjohtaja on pyytänyt hallintojohtajan suorittamaan hinta- ja 
saatavuustiedustelun ja valitsemaan henkilöarvioinnin suorittajan 
saatujen tarjousten perusteella.   
 
Hallintojohtaja on kunnan hankintaohjeen mukaisesti tehnyt 
hinta- ja saatavuustiedustelun muutamalle tarjoajalle, joista Eezy 
Personnelin tekemä tarjous on hinnaltaan edullisin. Eezy 
Personnel pystyy toteuttamaan henkilöarvioinnin nopealla 
aikataululla vkolla 29. 

 
Päätös 

 
Tilaan henkilöarvioinnin suorittajaksi Eezy Personnelin. 

 
Allekirjoitus 

 
 
 
Susanna Hokkanen 
hallintojohtaja 

Tiedoksi Tarjouksen tehneet 
 

 
Oikeus 
hankinta- 
oikaisuun tai 
oikaisu- 
vaatimukseen 

 
[ ] Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
[ ] oikaisuvaatimusohje tai valitusosoitus liitteenä 
 
[x] 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 

 

 

 

 



 

I HANKINTAOIKAISUOHJE 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä 

hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä 

tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta 

vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). 

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee 

(jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi 

vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti 

tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota 

asia koskee. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika 

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut 

tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä 

tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 

päättymistä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi 

oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen 

jälkeen. 

Tiedoksianto kirjeitse 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä. 

Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei 

asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin. 

Tiedoksianto sähköisesti 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisestä asioinnista annetun lain (24.1.2003/13) 19 §:n 

mukaisesti tavallisena sähköisenä tiedoksiantona. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena 

päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on 

käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole 

hankintayksikön hallussa. 



Toimitusosoite 

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. 

Hankintayksikön yhteystiedot: 

Humppilan kunta 

Kisakuja 2 

31640 Humppila 

 

Päätöksen tiedoksianto 
   
PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVÄKSI ASETTAMINEN KUNNAN VERKKOSIVUILLE 
4.8.2020 
 
TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE 
10.7.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vt. kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 3 §  

 
Asia,  
jota päätös  
koskee 

 

PUOLIMATKAN YRITYSALUEEN 
ASEMAKAAVOITUS 

 
Asianosaiset 

 
Tarjouksen tehneet   

 
Selostus 
asiasta 

 
Tarjouksista valittiin kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. 

 
Perustelu 

 
Hallintosääntö 26 § 
 

 
Päätös 

 
Päätän tilata Puolimatkan yritysalueen asemakaavoituksen A-insinöörit 
Civil Oy:lta tarjouksen mukaisesti.  
 

 
Allekirjoitus 

 
 
 
Susanna Hokkanen 
vt. kunnanjohtaja 

Tiedoksi Tarjouksen tehneet 
 

 
Oikeus 
hankinta- 
oikaisuun tai 
oikaisu- 
vaatimukseen 

 
 
 

 
[ ] Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta 
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
[ ] oikaisuvaatimusohje tai valitusosoitus liitteenä 
 
[x] 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 

 
 
 

 

 

 

 

 



I HANKINTAOIKAISUOHJE 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 

§:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun 

korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla 

hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). 

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee 

(jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia 

hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti 

tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia 

koskee. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika 

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 

hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 

Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen 

viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Tiedoksianto kirjeitse 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä. 

Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä 

saaneen tiedon myöhemmin. 

Tiedoksianto sähköisesti 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisestä asioinnista annetun lain (24.1.2003/13) 19 §:n mukaisesti 

tavallisena sähköisenä tiedoksiantona. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin 

lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi 

oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole 

hankintayksikön hallussa. 

 

 



Toimitusosoite 

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. 

Hankintayksikön yhteystiedot: 

Humppilan kunta 

Kisakuja 2 

31640 Humppila 

 

Päätöksen tiedoksianto 
   

Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi 
____/____/20____ 
 
Päätös on lähetetty asianosaiselle sähköpostitse 22.10.2020 
 
Tiedoksiantaja: SH 
 
Päätös on luovutettu asianosaiselle 
 
________________________________________________ 
(päiväys, tiedoksiantajan sekä vastaanottajan allekirjoitukset) 
 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi 

 saantitodistuksin 
 haastemiehen välityksellä 

 

 

 

 


