Khall 17.1.2022 § 16 Liite 8
OIKAISUVAATIMUS
Humppilan kunnanhallituksen kokouksen 352§/13.12.2021 tekemään
päätökseen haemme muutosta oikaisuvaatimuksella. (liite 1)
Kunnanhallitus ei ole noudattanut FSHKY:n yhtymäkokousedustajien
valinnassa seutukunnallisten neuvottelutulosten mukaista päätöstä
valita Humppilan kunnan kolmesta yhtymäkokousedustajasta yhdeksi
edustajaksi Humppilan Perussuomalaista valtuutettua. (liite 2)
Seutukunnallisten neuvottelujen perusteella jokainen kunta valitsee
yhtymäkokousedustajat puolueista ja mm. FSHKY:n yhtymäkokous
valitsee kuntayhtymän toimielinten jäsenet ja heidän keskuudestaan
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. (liite 3)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen hakee muutosta Humppilan kunnan Perussuomalaisten
valtuustoryhmä. Kuntalaki 134§ ”Kunnanhallituksen, lautakunnan ja
valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.”
Oikaisuvaatimusaika
Pöytäkirja on ollut kunnanvirastolla julkisesti nähtävänä 20.12.2021.
Oikaisuvaatimusaika 352§:än on Kuntalain 134§:n 1 mom. mukaan
7 + 14vrk.
Oikaisuvaatimuksen perusteet
Humppilan kunnan hallintosääntö 1 Luku: Kunnan johtaminen 2§
Kunnanjohtamisjärjestelmä 4 mom.
”Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien
asioiden valmistelusta”.
Humppilan kunnan Hallintosääntöä ei ole 352§:n valmistelussa, kuin
myöskään aiemmissa kokouksissa saman asian valmisteluissa,
noudatettu koska 10.8.2021 käytyjä seutukunnallisten neuvottelujen
päätöksiä ei ole tuotu kunnanvaltuuston 26.8.2021 tai myöhemmin
kunnanhallituksen kokouksille, vaikka liitteessä 2 todistetaan, että
”tämä pitäisi olla kaikissa kunnissa tiedossa”.
Edellä mainittu peruste ei ole kuitenkaan ollut toimielimien päätöksissä
esteenä, etteikö seutukunnallisia neuvottelutuloksia olisi voitu tästä
huolimatta noudattaa jo 10.8.2021 lähtien Humppilan kunnassa, koska
mm. hallituksen kokouksessa istuu myös luottamushenkilöitä, jotka
ovat olleet seutukunnallisissa neuvotteluissa 10.8.2021 Forssan
kaupungintalolla mukana ja sen päätökset ovat näin ollen olleet myös
luottamushenkilöidenkin tiedossa.

Vaadimme Humppilan kunnanhallitusta kumoamaan 13.12.2021
352§:n päätöksen ja valitsemaan FSHKY:n yhtymäkokousedustajat
uudelleen, huomioiden päätöksessään seutukunnalliset
neuvottelutulokset, jossa päätettiin mm. yhtymäkokouksen
puheenjohtajien paikat kunnille ja kuntien puolueille, joista
yhtymäkokouksen 3.vpj:n paikka on Humppilan kunnan
Perussuomalaisen kunnanvaltuutetun.
Humppilan Perussuomalaisten valtuustoryhmän
yhtymäkokousedustajaksi valittakoon kunnanvaltuutettu Mika
Paavilainen.
Vaadimme lisäksi Humppilan kunnanhallitukselta selvitystä 13.12.2021
kokouksen 352§:ssä tekemäänsä päätökseen olla valitsematta
Humppilan Perussuomalaista edustajaa, vasten seutukunnallisia
neuvottelutuloksia FSHKY:n yhtymäkokousedustajaksi, vaikka
kyseisissä neuvotteluissa päätettiin yhtymäkokouksen 3.vpj:n paikka
Perussuomalaisten Humppilan edustajalle.
Humppilan kunnassa ei voida omavaltaisesti muuttaa seutukunnallisten
neuvottelujen tuloksia. Viittaus kuntalakiin (410/2015) 33 §:n, jossa
säädetään toimielimen oikeudesta valita itse tarvittava puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat. Tämä oikeus mainitaan FSHKY:n
yhtymäkokouksen tehtävissä (luku 2), päättää hallinnon järjestämisen
perusteista sekä valita kuntayhtymän toimielinten jäsenet ja heidän
keskuudestaan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.
Valitusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään Humppilan kunnanhallitukselle.
Postiosoite: Kisakuja 2, 31640 Humppila
Käyntiosoite: Kisakuja 2, 31640 Humppila
Sähköpostiosoite: kirjaamo@humppila.fi
Faksinumero: 03 418 0600
Puhelinnumero: 044 706 4402
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma - pe klo 9 – 15

Valituksen muoto ja sisältö
Humppilan kunnanhallituksen on otettava huomioon kaikki
seutukunnallisten neuvottelujen päätökset, valitessaan Humppilan
kunnan edustajia ylikunnallisiin luottamustehtäviin.
Perustelut oikaisuvaatimuksen esittämiseen
Vaadimme päätöksen 352§:n kumoamisen lisäksi kunnanhallitusta
vastaamaan kirjallisesti oikaisuvaatimuksen esittäjälle, Humppilan
Perussuomalaisten valtuustoryhmälle:
- Mihin perustuu päätökset, että kunta ei ole noudattanut missään
yhtymäkokousedustajan valintapäätöksissään seutukunnallisia
neuvottelutuloksia?
- Miksi toistuvasti päätetään olla noudattamatta seutukunnallisia
neuvottelutuloksia?
Vaadimme lisäksi kunnanjohtajalta selvitystä, miksi seutukunnallisten
neuvottelutulosten päätöksiä ei ole tuotu Humppilan kunnan
toimielimien kokouksille edes oheismateriaalina.
Humppilan kunnassa on vieläkin päättämättä seutukunnallisten
neuvottelujen muistakin ylikunnallisista paikoista, vaikka niihin liittyviä
kokouksia ón jo järjestettykin.
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