
Viranomainen
HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS KOKOUSpövrÄXln.le

Nro

2t2022

KOKOUSAIKA
maanantaina T .2.2022 k\o 1 8.00 - 19.40

KOKOUSPAIKKA
Valtuustosali + Teams, Kunnantalo

SAAPUVILLA OLLEET
rÄseruer
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

Kari Ahola, pj.
Reija Kaario, vpj.
Markku Niininen, j
Erkki Ojanen, j.
Tanja Leinonen, j.
Tuomo Haaksi, j.
Virpi Hautala, j.

Kimmo Remes, vj. (paikalla 25 $)

Poissa:
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
ja läsnäolon peruste

Marita Ketola, kunnanvaltuuston pj. (Teams)
Vesa-Pekka Hirvioja, kunnanvaltuuston I varapj.
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijä
S usanna Hokkanen, halli ntojohtaja, pöytäkirjan pitäjä

Poissa: Juha Laaksonen, kunnanvaltuuston ll varapj

LAILLISUUS JA
pÄÄrösvRLrArsuus 23S

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
tarkastuspaikka ja - aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastam iseksi

24S

ASIAT JA VALITUSOSOITUS 25-35 S

POYTAKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

KariAhola

Pöytäkirjanpitäjä

Susanna Hokkanen

pÖYrÄrlRInru TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu
nim ikirjaim illamm e

Tarkastusaika
11.2.2022

Markku Niininen Erkki Ojanen

PÖYTAKIRJAN
ruÄnrÄvrr-r-Äolo

Paikka ja pvm
1 4.2.2022 ku nnan kotisivu illa

Allekirjoitus
ilmoitustaulu nhoitaia



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

KOKOUS
212022

KOKOUSAIKA Liite Maanantai 7 .2.2022 klo 18.00 - 19.40

KOKOUSPAIKKA Nro Hybridi: Teams ja Valtuustosali, Kunnantalo

KASITELTAVAT ASIAT

23
24
25

26
27
28

29 (Salainen,
Julkl 24)

30
31

32

33
34

13

14

15

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus
Oi kaisuvaatim us ku n nan ha I I itu ksen päätö kseslä 352

s/13.12.2021
Tiedoksi merkittävät asiat
Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Forssan seudun suunnitelma ikääntyneen väestön
tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
palvel uid en järjestäm iseksi ja keh ittäm iseksi vuosi I le

2021-2024
Työturvallisuuslain mukainen ilmoitus

Koulukuljetusten kilpailutus
Edustaja hyvinvointityon ja -johtamisen
yhdyspintatyöhön
Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyyntö koskien
Passiivisen infran määritelmät ja soveltuvuus -selvitystä
S isäisen tarkastu ksen suorittajan n imeäm i nen
Sosiaal i- ja terveyden huol lon sekä pelastuslaitoksen
to i m i ntojen si i rto Kanta-Hämeen hyvi nvo i ntia lueel le

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1 4.2.2022
alkaen kotisivuilla

PUHEENJOHTAJA Merk. Kari Ahola
JULKIPANO-
TODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
2.2.2022
Todistaa:
llmoitustau
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Khall 23 $

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVRITRISUUS

Kunnanhallituksen päätöksen 13.12.20211358 $:n mukaan
kunna n ha llitu ksen varsi na iset koko u kset pidetään pääsääntöisesti
kunkin kuukauden I maanantaina kunnanhallituksen
kokoushuoneessa alkaen klo 18.00 sekä kuukauden lll
maanantaina alkaen klo 18.00.

Kunnanhallituksen päätöksen 13.12.20211358 $:n mukaan
esitysl istat lähetetään säh köpostilla vii meistää n kokousta
edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja
ku n nanvaltu uston pu heenjohtaj i I le sekä tu lostetaa n paperisena
niille kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston
pu heenjohtajil le, jotka hal uavat esitysl istan paperisena.
Esityslistat ovat noudettavissa kunnanvirastolta.

Kunta L:n 103 $:n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätös Ku n na nhal I itu ksen pu heenjohtaja totesi kokouksen lai I I isesti
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

pöyrÄxIRJAN TARKASTUS

Khall 24 S

Päätösehdotus:

Päätös:

Pöytäki rja nta rkastajien n i m i ki rja i met
Hallitus

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 17.1.2022l4$:n mukaan
kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että
1) tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtävään

valittua kunnanhallituksen jäsentä.
2) pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kunnanhallituksen

kokousta seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana
kunnantalolla tai hyväksymällä sähköpostin liitteenä lähetetty
pöytäkirja. Täl löi n ta rkastus ta pahtuu vastaamalla sä h kö postitse
pöytä ki rja n pitäjä I le ta i hänen sijaisel leen. Vasta usviestissä tu lee
ilmetä, hyväksyykö pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjan
muutoksitta sekä pöytäkirjantarkastajan nimi ja päivämäärä.
Sähköisen tarkastuksen lisäksi pöytäkirja allekirjoitetaan
ku n nan hall ituksen seu raavan kokou ksen yhteyd essä.

3) kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti
nähtävänä kunnantalolla kutakin kokousta seuraavana
arkimaanantaina klo 9-15 ja kunnan kotisivuilla.

Kj : Ku n nan ha I I itus va I itsee pöytäki rjantarkastaji ksi Ma rkku
Niinisen ja Erkki Ojasen.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Ku n nan hal I itu ksen puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestyksen
m u uttam ista. Ku n na n hal I itus hyväksyi käsittelyjärjestyksen
muuttamisen.

Kunnanhallitus päätti muuttaa käsittelyjärjestystä siten, että
Oi kaisuvaati m us kun nan ha I I itu ksen päätö ksestä 352
S/1 3. 12.2021 käsiteltiin ensimmäisenä varsinaisena asiana
pykälänä 25.

Kokouspvm
7.2.2022
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Pöytäki rja nta rkastaj ie n n i m i ki rjai met
Hallitus

Humppilan kunnanhallitus on saanut 28.12.2021 (lähetetty 28.12.
ki rjaamoon, josta eteenpä i n 29.1 2.) oi kaisuvaatimu ksen
kunnanhallituksen päätökseslä 352 S/1 3.1 2.2021. Päätös koskee
ed ustaj ien n i meäm istä Fo rssan seud u n hyvi nvoi nti ku ntayhtymän
yhtymäkokoukseen.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että kunnanhallitus kumoaa 352

S/13.12.2021 päätöksen ja valitsee FSHKY:n
yhtymäko ko used ustajat u udel leen, h uom io iden päätö ksessään
seutukunnalliset neuvottelutulokset, jossa päätettiin mm.
yhtymäkokouksen puheenjohtajien paikat kunnille ja kuntien
puolueille, joista yhtymäkokouksen 3. vpj:n paikka on Humppilan
kunnan Perussuomalaisen kunnanvaltuutetun. Humppilan
Perussuo ma laisten valtu ustoryh män yhtymäkokoused ustajaksi
val itta koo n kun nanva ltu utettu M i ka Paavi lainen.

Oikaisuvaatimuksessa vaad itaan lisäksi Humppilan
kunnanhallitukselta selvitystä 13.12.2021 kokouksen 352 $:ssä
tekemäänsä päätökseen olla valitsematta Humppilan
Perussuo ma laista ed ustajaa, vaste n seutu kun nal I isia
neuvottel utu loksia FS H KY: n yhtymäko ko used ustaja ksi, vai kka
kyseisissä neuvotteluissa päätettiin yhtymäkokouksen 3. vpj:n
paikka Perussuomalaisten Humppilan edustajalle.

Kunnanvaltuusto on päättänfi.26.8.2021 S 61 FSHKY:n
yhtymäkokouksen Humppilan kunnan edustajiksi Reetta Räsäsen
(kesk.), Reija Kaarion (sdp.) ja Tanja Leinosen (kok.).
Päätöksestä ei o le tehty ku n nallisval itusta hal I i nto-oi keuteen
valitusajan kuluessa. Kunnanhallitus on täytäntöönpannut
päätöksen ja päättänyt valita yhtymäkokouksen edustajiksi
valtuuston valitsemat henkilöt.

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/1 3.12.2021 osalta päätös
koskee asian täytäntöönpanoa.

Kokouspvm
7.2.2022

4

otKAtsuvAATtMUS KUNNANHALLTTUKSEN PÄÄTöKSESTÄ gSZ 
S/1 3.1 2.2021

Khall 16 $
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otKAtsuvAATtMUS KUNNANHALLTTUKSEN PÄÄTöKSESTÄ SSZ S/1 3.1 2.2021

Khall 16 $
17.1.2022
(jatkoa) Oikaisuvaatimus sekä siihen toimitetut liitteet ovat liitteinä.

Valmistelija Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Päätösehdotus Kj: Kunnanhallitus päättää jättää asian tutkimatta, koska päätös
johon haetaan oikaisua, koskee vain täytäntöönpanoa.

Kunnanvaltuusto on päättänyt,26.8.2021 S 61 FSHKY:n
yhtymäkokouksen Humppilan kunnan edustajiksi Reetta Räsäsen
(kesk.), Reija Kaarion (sdp.) ja Tanja Leinosen (kok.).
Päätöksestä ei ole tehty kunnallisvalitusta hallinto-oikeuteen
valitusajan kuluessa. Kunnanhallitus on täytäntöönpannut
päätöksen ja päättänyt nimetä yhtymäkokouksen edustajiksi
valtuuston valitsemat henkilöt.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Tuomo Haaksijääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.

Khall 25 S Edellisen päätöksen jälkeen on tullut ilmi, että kuntalain 8 luvun
60 $:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan
valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Näin ollen
kunnanvaltuusto ei ole ollut toimivaltainen viranomainen
päättämään yhtymäkoko used ustaj ista 26.8.2021 6 1 $ : ssä.

Tästä johtuen kunnanhallituksen 13.12.2021 tekemä päätös ei ole
koskenut täytäntöönpanoa vaan kunnanhallitus on
kokouksessaan valinnut yhtymäkokousedustajat ja asiasta on
tehty oikaisuvaatimus.

Oi ka isuvaatim u ksessa vaad itaan, että kun nan ha I I itus kumo aa 352
S/13.12.2021 päätöksen ja valitsee FSHKY:n
yhtymäkokoused ustajat u ud el leen, h uom io iden 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
Perussuo malaisten valtu usto ryh mä n yhtymä kokoused ustajaksi
valittakoon kunnanvaltuutettu Mika Paavilainen.

Pöytäkirjantarkastajien n imi kirjaimet
Hallitus
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Khall 25 $
(jatkoa)

Valmistelija

Päätösehdotus

Käsittely:

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan lisäksi Humppilan
kunnanhallitukselta selvitystä 13.12.2021 kokouksen 352 $:ssä
tekemäänsä päätökseen olla valitsematta Humppilan
Perussuomalaista ed ustajaa, vasten seutu kunnall isia
neuvottel utu loksia FS H KY: n yhtymäkoko used ustajaksi, vai kka
kyseisissä neuvotteluissa päätettiin yhtymäkokouksen 3. vpj:n
paikka Perussuomalaisten Humppilan edustajalle.

Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei todeta
laillisuusvirheitä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai
tarko itu ksen m uka isuusperusteel la, al kuperä i nen päätös joko
kumotaan tai sen tilalle tehdään uusi päätös.

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p.044 729 4881
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus päättää oikaisuvaatimuksen johdosta kumota
352 S/13.12.2021 päätöksen ja valita FSHKY:n
yhtymäkokoused ustajat uudelleen.

Tuomo Haaksi, Reija Kaario ja Tanja Leinonen jääväsivät itsensä
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ku n na njohtaja teki m uutetu n päätösehdotu ksen :

Ku n nan hall itus päättää hylätä oi kaisuvaatim u ksen
laillisuusvirheiden puuttuessa. Kunnanhallitus on 1 3.1 2.2021 352

$:ssä päätösvaltaisena toimielimenä kuntalain mukaisesti valinnut
FSHKY:n yhtymäkokousedustajat eikä päätöksen syntymisessä
ole tapahtunut laillisuusvirheitä.

Hyvä ksytti i n m uutetun päätösehdotu ksen m u kaisesti

Kokouspvm
7.2.2022
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Khall 26 $ Tiedoksi merkittäviin asioihin voi tutustua mainittujen linkkien
kautta. Asioita ei esitellä tarkemmin kokouksessa. Liitteiksi
otetaan vain ne asiakirjat, joita ei löydy sähköisessä muodossa

A Pöytäkirjat
1. Hämeen liiton maakuntahallituksen pöytäkirja, 12.1.2022,
luettavissa ko. verkkosivuilta https://www.hameenliitto.filpaatoksenteko-ja-
halli nto/toimi nta-asiaki rjaUesitysl istat-ja-poytaki rjaV

B Päätökset
1. Valvira, Wallaton Oy, yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen (oheismateriaalina,
toimitus vain sähköisesti)

Päätösehdotus Kj: Kunnanhallitus merkitsee edellä esitetyt pöytäkirjan sekä
päätöksen tietoonsa saaduksi.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

KUNNANVALTUUSTON PÄÄTöSTCru TÄVTÄruTööruPNNO

Khall 27 $ Kuntalain 23 $:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa
valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta. Lain 56 $:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että
valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten
lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään,
kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi,
onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa
ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut.

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881

Kj: Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen
8.12.2021 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja
suorittaa niiden täytäntöönpanon.

Päätös Hyväksyttiin ehdotu ksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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FORSSAN SEUDUN SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTöN TUKEMISEKSI SEKÄ
rÄxxÄt oeN H ENKI Löt oeru TARVITSEMTEN pALVELU 

r DEN JÄRJ EsTÄutsersl .lR
KEH ITTÄM ISEKSI VUOS I LL E 2021-2024

Khall 28 $
Liite 13 Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (98012012) säädetään
viidennessä pykälässä kunnan velvollisuudesta laatia suunnitelma
toi menpiteistään i kääntyneen väestö n hyvi nvoi n n i n, terveyden,
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden sekä omaishoidon
järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Suunnitelmassa tulee määritellä myös ne tarvittavat ja riittävät
voimavarat, joita vaaditaan sen toteuttamiseksi käytännössä.
Suunnitelman tulee painottaa kotona asumista ja kuntoutumista
edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman tulee olla myös osa kuntien
strateg ista su u n n ittel ua ja se tulee tarkistaa va ltu ustoka usitta i n.

S u u nn itelma n hyvä ksyjänä toi m ivat kun na nvaltu ustot.

Forssan seudulla ko. lain mukainen yhteinen suunnitelma
laadittiin ensimmäisen kerran siten, että se oli voimassa
puolentoista valtuustokauden ai1an 201 5-2020.

Liitteenä 13 on Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän
vanhuspalveluiden edustajien sekä kuntien vanhusneuvostojen
edustajien yhteistyössä vanhan suunnitelman perustalle
päivittämä suunnitelma ko. lain mukaiseksi suunnitelmaksi ajalle
2021-2024.

Ku ntien van h usneuvostoi lta on pyyd etty lausuntoja
su u nn itelmaehdotu ksesta.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on
omalta osaltaan käsitellyt suunnitelman kokouksessaan
25.5.2021 S 5.

Valmistelija Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p.044 729 4881

Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se
omalta osaltaan hyväksyy Forssan seudun suunnitelman
ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden
ta rvitsemien palvel u iden järjestäm iseksi ja keh ittäm iseksi vuosi I le
2021-2024.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nimiki rjaimet
Hallitus
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Khall 19 $
(Salainen, JulkL 24)
17.1.2022
Liite 12 (salainen)

TYöTURVALLISUUSLAIN MUKAINEN I LMOITUS

Esittelytekstiä sekä päätösehdotusta ei julkisteta (JulkL 24)

Pöytäki rjantarkastaj ien nim i kirjai met
Hallitus
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Khall 19 $
(Salainen, JulkL 24)
17.1.2022
(jatkoa)

TYöTURVALLISUUSLAIN MUKAINEN ILMOITUS

Valmistelija:

Esittelytekstiä sekä päätösehdotusta ei julkisteta (JulkL 24).

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4BB1

Pöytäki rjanta rkastajien nimiki rjaimet
Hallitus
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Khall 19 $
(Salainen, JulkL 24)
17.1.2022
(jatkoa)

WöTURVALLISUUSLAIN MUKAINEN ILMOITUS

Esittelytekstiä sekä päätösehdotusta ei julkisteta (JulkL 24)

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Khall 29 $
(Salainen, Julkl 24)

Valmistelija:

Esittelytekstiä sekä päätösehdotusta ei julkisteta (JulkL 24)

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p.044 729 4881

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan
kokoukseen.

Pöytä ki rjantarkastaj ien n i mi ki rjai met
Hallitus
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KOULUKU LJETUSTEN KILPAILUTUS

Khall 30 S Humppilan kunnan sopimus koulu- ja esiopetuskuljetuksista sekä
palveluliikenteestä on päättymässä 31 .7.2022. Edellinen
kilpailutus tehtiin 2017 ja kilpailutuksen mukaiset sopimus- ja
optiovuodet (3 + 2) on käytetty loppuun. Kuljetusten
kokonaiskustan n us yl ittää ki I pai I utusrajan.

Kilpailutus koskee seuraavia kuljetuksia

Koululaisten sekä esikoululaisten aamu- ja
i ltapä iväku ljetu kset. Kou I u- ja esiopetusku ljetuksi i n ku u I u u

kaikkien kyyditysoppilaiden tuonti kouluun aamuisin ja
kotiin kuljetukset joka päivä oppilaiden koulupäivien
päättymisen mukaan.

Koulujen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen ja työpajan
päivän aikana tapahtuvat lyhyet matkat joko
kilometripohjaisena tarjouksena tai osana
kokonaistarjousta tiettyyn kilometrim äärään saakka. Nämä
kuljetukset ovat esim. uimahallikuljetuksia, lyhyitä retkiä tai
tutustumiskäyntejä, jotka voivat suuntautua myös
lähikuntiin.

Kokouspvm
7.2.2022
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Valmistelija:

Päätösehdotus

Pöytäki rja ntarkastaj ien n i m i ki rjai met
Hallitus

Kunnan sisällä tapahtuva tilauspohjainen palveluliikenne 2

kertaa viikossa.

Hallintosäännön mukaan rehtori päättää perus- ja esiopetuksen
kou I u ku ljetu ksista sekä toi mia la I laa n tehtävistä han ki n noista
lautakunnan asettamissa rajoissa.

Sivistyslautakunnan tehtävänä on hyväksyä koulu- ja
esiopetuskuljetusten periaatteet. Lautakunnan tehtävänä on myös
päättää oman toimialansa sopimuksista ja muista sitoumuksista
vuosittaisen talousarvion pu itteissa.

Kunnan sisällä tapahtuva tilauspohjainen palveluliikenne 2 kerlaa
viikossa kilpailutetaan osana koulukuljetuksia. Tällä hetkellä
Kyläpussi ajaa Humppilan kunnan alueella vieden asiakkaita
yrityksiin. Ajopäivät ovat maanantaisin ja torstaisin klo 9.00 ja
paluu noin klo 12.00.

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p.044 729 4881

Kj: Kunnanhallitus päättää

1 .) valtuuttaa hallintojohtajan ja sivistysjohtaja-rehtorin
valmistelemaan kilpailutusasiakirjat.

2.) lähettää asian sivistyslautakunnan päätettäväksi.

o



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

KOULUKULJETUSTEN KILPAILUTUS

Khall 30 $
(jatkoa)

Päätös:

Pöytä ki rjantarkastajie n ni mikirjaimet
Hallitus

3.) että kunnan sisällä tapahtuva tilauspohjainen palveluliikenne 2
kertaa viikossa lisätään osaksi koulukuljetusten kilpailutusta
edellisen sopimuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti

1 .) valtuuttaa hallintojohtajan ja sivistysjohtaja-rehtorin
valmistelemaan kilpailutusasiakirjat.

2.) lähettää asian sivistyslautakunnan päätettäväksi.
3.) että kunnan sisällä tapahtuva tilauspohjainen palveluliikenne 2

kertaa viikossa lisätään osaksi koulukuljetusten kilpailutusta
edellisen sopimuksen mukaisesti.

4.) että palveluliikenne välillä Humppila-Forssa-Humppila kerran
viikossa lisätään osaksi koulukuljetusten kilpailutusta.

Kokouspvm
7.2.2022
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Khall 31 $

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Ennen vuoden vaihdetta aloitettu työ yhdyspintatoimintojen
äärellä jatkuu. Jotta kuntalaisten palvelut ovat toimivia myös
järjestäm isvastu id en mu utosten jälkeen, on palvel u-
/asiakokonaisuuksia työstettävä ja kehitettävä alueella yhdessä.
Työn etenemiseksi pyydetään, että kunta osoittaa organisaation
viranhaltijoista / työntekijöistä edustajan hyvinvointityön ja
-johtamisen yhdyspintoja valmistelevaan työryhmään (eli hyte-
yhdyspi ntatyöryh mää n ).

Työryhmän valmisteltavana on hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen (mukaan lukien ehkäisevä päihdetyö) ja
hyvi nvo i ntijohtamiseen ku u I uvat kuntien, hyvi nvo i ntial ueen,
järjestöjen ja m u id en hyte-toi m ijo iden väl iset yhteistyöra kenteet,
toimintamallit jne. Niihin kuuluvat mm. sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (61212021) $:ssä 6
ja 7 mainitut ja niihin muussa erityislainsäädännössä liittyvät
tehtäväkokonaisuudet. Tyoryhmä ei tee lopullisia päätöksiä, mutta
on keskeisessä roolissa valmistelemalla kokonaisuuksia
päätöksenteosta vastaavien (toi m iel i nten ) käsiteltäväksi.

Sote-ra ken neu ud istushan kkeen hyvi nvo i n nin ja terveyden
edistämisen osa-alueen työstämiseen nimetty työryhmä teki viime
vuonna hyvää pohjatyötä myös yhdyspintoja ajatellen. Työryhmän
vahva kanta joulukuussa sen viimeisessä kokouksessa oli, että
hyvinvointityön jatkuvuus alueellisella tasolla tulee turvata myös
vuonna 2022. Työryhmän esitys oli, että Kanta-Hämeen
hyvi nvoi ntia I ueen val mistel uto im isto to im isi a lo itteentekijänä ja
kokoaisi työryhmän, jonka tehtävänä on kannatella alueella
tehtävää hytetyötä vuoden 2022 ajan. Lisäksi keskeiseksi
tehtäväksi nähtiin toi m ivien yhdyspi ntojen rakentam i nen, jotta
varm istetaa n asu kkaiden hyvi nvoi n n i n ja terveyd en ed istäm iseksi
tarvittavan yhteistyön toimivuus. Ajatuksena oli, että työryhmä
toimisi samalla tulevaan rakenteeseen kaavaillun alueellisen hyte-

ryhmän pohjustajana ja edeltäjänä. Nyt koottava hyte-
yhdyspintatyöryhmä on vastaus myös tähän esitykseen.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus nimeää edustajan hyvinvointityön ja
-jo htam isen yhdyspi ntoja valm istelevaan työryh mään.

Kunnanhallitus päätti nimetä hallintojohtaja Susanna Hokkasen
hyvi nvoi ntityön ja -johtam isen yhdyspi ntoja va I m istelevaan
työryhmään.

Kokouspvm
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LIIKENNE. JA VI ESTINTÄVIRASTON LAUSUNTOPYYNTö KOSKIEN PASSIIVISEN
INFRAN MÄÄRITELMÄT JA SOVELTUVUUS .SELVITYSTÄ

Khall 32 $
Liite 14 Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoa koskien Passiivisen

infran määritelmät ja soveltuvuus yhteiskäyttöön -selvitystä.
Lausuntopyynnön mukaan raportin on laatinut Passiivisen infran
asiantuntijaryhmän alatyöryhmä, jonka tehtävänä oli'määritellä,
mitä passiivisella infralla tarkoitetaan eri verkoissa sekä tarkentaa,
miltä osin passiivisen infraan kuuluvat verkon osat ovat
yhteiskäytettävissä ja mi n kä laisia reu naehtoja ra kenteiden
hyödyntämiseen televerkoissa liittyy'.

Valmistelija Mari Honkonen, tekninen johtaja, p. 050 364 8702

Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää antaa Liikenne- ja viestintävirastolle
seuraavan lausunnon koskien Passiivisen infran määritelmät ja
soveltuvuus yhteiskäyttöön -selvitystä:

Kunta ei anna lausuntoa viestintäverkkojen tarpeiden osalta.
Yhteisrakentaminen, yhteiskäyttö vai yhteinen investointi -osion
osalta määritelmät ovat selkeät.

Passiivi-infran komponenttien ja niiden soveltuvuuden
yhteiskäyttöön -osion osalta johtoteiden ja reittien
soveltuvu udessa yhteiskäyttöön tu lee h uom ioid a ti lava rau kset,
luotettavan sijaintitietodatan tuottaminen sekä tarvittava
tiedonsi i rto käyttäjien väl i I lä. Vesi h uollon kaivoje n soveltuvu ud esta
yhteiskäyttöön lausutaan, että vesihuollon kaivot eivät sovellu
yhteiskäyttöön taulukon 5 mukaisesti. Laitetilojen osalta on
huomioitava, että pumppaamojen ohjauskeskuksien soveltuminen
yhteiskäyttöön on tarkasteltava ta pausko htaisesti.

Muiden rakenteiden, rakennelmien, rakennusten ja niiden osien
osalta tulee tarkentaa siten, että pääasiassa vesihuollon
rakenteet, rakennelmat, rakennukset ja niiden osat eivät sovellu
yhteiskäyttöön.

Muilta osin lausutaan, että määritelmät ovat selkeät ja kunnalla ei
ole huomautettavaa yhteiskäyttöön soveltuvuuden osalta.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäki rja ntarkastajien n i m i ki rjai met
Hallitus
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Khall 33 $

SISÄISEN TARKASTUKSEN SUORITTAJAN N IMEÄMI NEN

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä
kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan
asetettujen tavoitteid en toteutu m ista, toi mi nta prosesseja ja
riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation
tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja
tuloksellisuuden arviointia.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta-
ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät
varmistamaan, että

. kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista,
o päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa
o lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä
noudatetaan
o omaisuus ja voimavarat turvataan.

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa

. Sisäinen tarkastus auttaa organisaatiota sen riskienhallinta-,
valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuuden
arvioinnissa ja kehittämisessä.

o Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvontajärjestelmän ja
riskienhal I i nnan tarkoitu ksenm u ka isu utta ja tuloksel I isu utta ja
pyrkii siten edistämään organisaation tavoitteiden saavuttamista

Sisäinen tarkastus ei ole lakisääteistä, mutta se on hallituksen
oivallinen apuväline sisäisen valvonnan toimivuuden
varmistamisessa.

Humppilan kunnan hallintosäännön 79 $:n mukaan sisäinen
ta rkastus arvio i o bjekti ivisesti ja ri i ppu mattomasti sisäisen
valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja
tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää
to i men pide-ehdotu ksia järjestel män keh ittä miseksi. S isä i nen
tarkastus raportoi kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle.

Sisäisen tarkastuksen toiminnan tarkoitus, tehtävät ja vastuut
mää ritel lää n ku nnanhal I itu ksen hyväksymässä ta rkastu ksen
toimintaohjeessa.

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. O44 706 4447

Kj: Kunnanhallitus päättää nimetä sisäisen tarkastuksen
suorittajan.

Pöytä ki rja nta rkastaj ien n i m i ki rjai met
Hallitus
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Pöytäki rjantarkastajien n i m ikirja i met
Hallitus

Kokouspvm
7.2.2022

Kunnanhallitus päätti nimetä Reija Kaarion ja Tanja Leinosen
sisäisiksi tarkastajiksi.
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Khall 33 $
(jatkoa)

Päätös
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SOSIAALI. JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTOJEN
SIIRTO KANTA.HÄMEEN HWINVOINTIALUEELLE

Khall 34 $
Liite {5 Vuoden 2023 alusta lukien Kanta-Hämeen kuntien vastuu

sosiaal i- ja terveydenh uollon ja pelastustoi men järjestäm isestä
siirtyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja
terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
annettu laki 61612021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021.

Lain 26.1 $:n mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2O22
hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 $:ssä tarkoitetuista
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista
to i m iti lo ista, si i rtyvästä i rtai mesta omaisuudesta, sopi mu ksista ja
vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa
hyvinvointialueelle arvio 18 $:n nojalla siirtyvän henkilöstön
määrästä, palkkakuluista ja 24 $:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvi nvo i ntial ueen al uevaltuusto käsittelee kun nan antaman
selvityksen viimeistään 31 .3.2o22ja päättää sen perusteella
irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden
si i rtym isestä hyvi nvointial ueel le ja hyvi nvo i ntial ueen vastu u I le
(vPL 28 S)

Hyvi nvoi ntia I ue vo i pyytää ku n na lta käyttöönsä tarpeel I isi ksi
katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue
katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja
sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai
pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on
neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 S).

Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään
30.6.2022, jos toim iti lo issa, si i rtyvässä i rtaimessa omaisuudessa
tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen
antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen
täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 S). Edellä 26 $:ssä
säädetty kunnan antama selvitys sekä 28 $:ssä tarkoitettu
hyvi nvointial ueen a luevaltu uston päätös vastaavat omaisu uden
saantokirjaa (VPL 40 S).

Kuntaliiton tulkinnan mukaan lähtökohta on se, että kunnan
selvityksen antaa kunnanvaltuusto, mikäli hallintosäännössä ei
toisi n mää rätä. Yhteenveto hyvi nvoi ntia I ueel le si i rtyvistä
sopimuksista, henkilöstöstä ja omaisuuseristä on liitteenä 15.

Pöytä ki rja nta rkastaj ien n i m i ki rjai met
Hallitus
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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTOJEN
SIIRTO KANTA-HÄMCEru HWINVOINTIALUEELLE

Khall 34 $
(jatkoa) Selvitys siirtyvistä sopim uksista

Voimaanpanolain 25 $:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät
kunnista 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastusto imen jä rjestäm iseen I i ittyvät so pi m ukset.
Hyvinvointialue ja kunta voivat yhteisesti sopia siitä, että jokin
sopimus ei siirry hyvinvointialueelle.

Kuten edellä toimitilojen osalta on todettu, hyvinvointialueelle
siirtyvät myös toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, pois lukien
sellaiset sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan
ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden
päätyttyä. Tällöinkin hyvinvointialue ja kunta voivat sopia asiasta
toisin.

Hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut, tai muut
sopi mu ksen päättämisestä seu raavat vastuut sellaisista
sopimuksista, jotka kunta on tehnyt tai tekee voimaanpanolain
vahvistamisen 29.6.2021 jälkeen.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut
ku ntien käyttöön Clo ud ia-so p i m usha I I i ntajä rjestel män, johon
siirtyvät sopimukset on kunnassa tallennettu. Kanta-Hämeen
hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset ovat yksilöity liitteessä 1 5

Selvitys siirtyvästä hen kilöstöstä

Voimaanpanolain 18 $:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon
ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto
kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä
hyvi nvo i ntiyhtymään katsotaan I i i kkeen I uovutu kseksi.
Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän
palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja
ku raatto reid en si irtym i nen hyvi nvo i ntial ueel le ja
hyvinvointiyhtymään.

Li i kkeen I uovutu kseksi katsotaa n myös edel lä ta rko itettujen
tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot,
mikäli tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä
vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.

S i i rtyväl lä hen ki löstö I lä tarko itetaan I uovuttajan pa lvel u ksesta
hyvinvointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka
yksilöidään kussakin luovuttavassa organisaatiossa käytävässä

Pöytä ki rja ntarkastajien n i m i ki rjai met
Hallitus
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Khall 34 $
(jatkoa)

Pöytäki rja ntarkastajien n i m i ki rja i met
Hallitus

yhteistoimintamenettelyssä. Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä
mainituilla perusteilla sekä vakinaiset että määräaikaiset, joiden
palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä. Määräaikaisen
työntekijän tai viranhaltijan, jonka palvelussuhde päättyy
31.12.2022, katsotaan olevan liikkeen luovutuksen piirissä, mikäli
hänen palvelussuhdettaan jatketaan ilman päivänkään
keskeytystä. Määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä 1 .1 .2023
jälkeen, sitä ei automaattisestijatketa, vaan se päättyy
al ku peräisen työso pimu ksen / vi ra n hoitomää räyksen m u kaisesti,
ellei sitä erikseen uusita. Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan
palveluksesta työ- / virkavapaalla olevat siirtyvät myös
liikkeenluovutuksen periaattein hyvinvointialueen palvelukseen.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että Humppilan kunnan henkilöstöä
si i rtyisi hyvi nvo i ntial ueel le. Kuntouttavan työtoi m i n nan hen ki löstön
osalta asia on selvityksessä. Kuntouttava työtoiminta on
sosiaalihuoltolain 14 $:n mukainen sosiaalihuollon palvelu ja kun
sosiaal i palvel u id en järjestäm isvastu u si i rtyy hyvi nvointialueel le,

myös ku ntouttavan työtoi m i n nan jä rjestäm isvastuu si i rtyy
hyvi nvo i ntial ueelle. Kunto uttavaa työtoi m i ntaa o n jä rjestetty
alueilla eri tavoin, esimerkiksi yhteistyössä kunnan nuorisotoimen
pa lvel u iden ka nssa ja tyopajaym päristössä. Jä rjestäm isvastu u n

muuttuminen edellyttää, että alueellista ratkaisuista sovitaan
uudelleen hyvinvointialueen kanssa.

Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta

Voimaanpanolain 23 $: n mukaan hyvinvointialueelle sii rtyvät
1 .1 .2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä
irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä
koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.

Hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön osakkeet,
jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
järjestä m istä tai tuottam ista varten, jos osakeyhtiön tosiasia I I i nen
päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Humppilan kunnalta ei siirry irtainta omaisuutta
hyvinvointialueelle.

Selvitys käytössä olevista toimitiloista

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon,
erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä

Kokouspvm
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SOSIAALI. JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTOJEN
SIIRTO KANTA-HÄUCCru HWINVOINTIALUEELLE

Khall 34 $
(jatkoa) olevien kunnan omistamien sote -toimitilojen hallinta siirtyy

vuokrasopi m u ksen nojal la hyvi nvo i ntia I ueel le. S i i rtymäkauden
vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen vähintään kolme
vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopimuksen
voimassaoloa vuodella.

Va ltioneuvosto ohjeistaa asetu ksel la ku n nan ja hyvi nvoi ntial ueen
väl isen vuo krasopi m u ksen si i rtymä kaud en vuokran
laskentaperiaatteista. Asetusluonnos on ollut kunnissa
lausu n no I la 24.1 .2022 saakka. Kevääl lä 2022 va I m istu nee
lopullinen asetus, jolla ohjeistetaan siirtymäkauden (v. 2023-
2026) vuo kraso pi m u ksen vuo kran määrittelyä. Voi maan pano lain
22 $:n mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja
ylläpitokulut. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia vuokraamisesta
tai vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla
säädetyn mukainen.

Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastusto imen käytössä o levien ti lojen vuokraso pi m u kset si i rtyvät
sellaisenaan nykyisin ehdoin hyvinvointialueen vastuulle.
Ulkopuoliselta taholta vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset
sisältyvät sopimusten siirtoselvitykseen.

Sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa kunta on
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan
omistukseensa sopimuskauden päätyttyä eivät siirry, mikäli kunta
ja hyvinvointialue eivät toisin sovi.

Kanta-Hämeen hyvinvointial ueen hallintaan siirtyvät kunnan
omistuksessa olevat tilat ovat lueteltu tämän selvityksen liitteessä
15.

Ka nta-Hä mee n sa i raan ho itopi i ri n ku ntayhtymä n om istu ksessa
olevat ra ke nn u kset, maa-a I ueet, keskene rä iset raken n ushan kkeet
sekä vuokratut kiinteistöt, maa-alueet ja tilat siirtyvät
kokonaisuudessaan hyvinvoi ntialueelle.

Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään 30.6.2022 saakka ia
tämän jälkeenkin tapahtuvat muutokset huomioidaan 1.1.2023
alkavissa kunnan ja hyvinvointialueen välisissä
vuokrasopimuksissa.

Pöytä ki rjanta rkastaj ien n i m i ki rjai met
Hallitus
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SOSIAALI. JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTOJEN
SIIRTO KANTA.HÄMECru HWINVOINTIALUEELLE

Khall 34 $
(jatkoa) Selvitys siirtyvistä vastuista

Humppilan kunnalta Kanta-Hämeen hyvinvoi ntialueelle siirtyvät
oikeudet, vastuut ja velvollisuudet käyvät ilmi edellä esitetyistä
selvityksistä sekä Kanta-Hämeen hyvi nvointialueelle si i rtyvää n

sosiaal i- ja terveyd en huo llon pa lvel u iden järjestä m isvastu useen
kuuluvasta toiminnasta, tai asiakas- ja potilashoitoon kuuluvista
lakisääteisistä tehtävistä ja päätöksistä, joista ei tässä yhteydessä
esitetä eri selvitystä.

Jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jääviin tehtäviin eikä sitä
ole mahdollista siirtää taijakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä,
miten sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja
hyvi nvo i ntia I ueen vä lil lä sopim u ksen voi massaoloajan.

Valmistelija: Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1 .) antaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle liitteen 15 mukaisen
selvityksen,

2.) esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet
siirtyvät 1 .1.2023 Humppilan kunnalta Kanta-Hämeen
hyvinvointialueelle,

3.) varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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Seuraavi i n päätöksi in tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Humppilan kunnanhallitus
Kisakuja 2
31640 Humppila

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua
pöytäki rjan nähtävänäolopäivästä.

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 14.2.2Q22. (7+14)

Susanna Hokkanen
hallinto hta

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 S)
annettu postin kuljetettavaksi 1 5.2.2022

Asianosainen

Susanna Hokkanen
Hallinto
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän al leki rjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua taitäytäntöönpanoa.
Pykälät: 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 $:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 31

HVaIL 3 g: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
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Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaati m uksen johdosta m u uttu nut, saa päätökseen hakea m uutosta
kunnallisvalituksin m asianosainen sekä kunnan n.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1

13'100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 (vaihde)
faksi 029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykäl ät: 25 Valitusaika
7+30 päivää

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

Yksityiskohtai nen oi kaisuvaatim usohje/val itusosoitus I i itetään
notteeseen.

Valitus-
viran-
omainen ja
valitusaika

Valituskirja

Valitusasia-
kirjojen
toimitta-
minen

Lisätietoja

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkiriaan


