
HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

KOKOUSPOYTAKIRJA
8t2021

KOKOUSAIKA
Keskiviikko 10.11.2021 klo 18.31 - 18.50

KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, kunnantalo
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä,
kuka toimi puheenjohtajana)

Ketola Marita, pj.
Ahola Kari, j.
Autio Minna, j.
Haaksi Tuomo, j.
Hirvioja Vesa-Pekka, j
Huhtanen Marko, j.
Kaario Reija, j.
Kankare Janne, j.
Laaksonen Juha, j.
Leinonen Tanja, j.
Mustonen Hannu, j.
Niininen Markku, j.
Ojanen Erkki, j.
Paavilainen Mika, j.
Remes Kimmo, j.
Räsänen Reetta, j.
Räsänen Tiia, j.
Seuranen Markus, j.
Valtanen Johanna, j.
Niinikoski Pekka, vj.
Räsänen Hannu, vj.

Poissa:
Hautala Virpi, j.
Lintukanqas Jukka, i

MUUT LÄSNÄOLUAT
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijä
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Johan na Ku ronen, hal I i ntosi hteeri, pöytäki rjan pitäjä

LAILLISUUS JA
pnÄrösvnLTArsuus 80s

pÖrrÄrlnIAN TARKASTAMINEN 81 S

ASIAT JA VALITUSOSOITUS 82-85S
POYTAKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Marita Ketola Johanna Kuronen
POYTAKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi
Pövtäkirian käsittelvlehdet on samalla varmistettu nimikiriaimillamme
Tarkastusaika

15.11.2021

Allekirjoitukset

Reiia Kaario Vesa-Pekka Hirvioia
POYTAKIRJA
YLEISESTI
ruÄHrÄvÄruÄ

Aika ja paikka

17.1 1 .2021 kunnan kotisivuilla
Virka-asema Allekirjoitus

Hallintosihteeri
ilmoitustaulu nhoitaja Johanna Kuronen
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Kokouskubu 812O21
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KOKOUS.
AIKA

Keskiviikko 10.1 1 .2021 klo. 1 8.31 - 1 8.50

KOKOUS-
PAIKKA

Valtuustosali, kunnantalo

KASITEL-
rÄvÄr
ASIAT

80
81

82
83
84

Liite

33

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitsem inen
Tuloveroprosentin määrittäminen vuosille 2022 ja 2023
Ki i nte istöve ro p rose nttien mää rittäm i ne n vuosi I le 2022 ja 2023
Muut asiat

Lainvoimainen valitusosoitus annetaan

POYTA-
KIRJAN

ruÄHrÄvÄ-
NÄPITO

Kokou ksen tarkastettu pöytä ki rja, johon on I i itetty valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä
17 .1 1 .2021 kunnan kotisivuilla

PUHEEN-
JOHTAJA

Merk. Marita Ketola

JULKIPANO-
TODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
3.11.2021

Todistaa:

I lmoitustau lunhoitaia
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KoKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVAITIISUUS

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kutsu kunnanval-
tuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen
kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle,
kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle ja samassa
ajassa kokouksesta annettava tieto julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla.

Kunnanvaltuusto päätti 17 .2.2021 kokouksessaan, että kunnan
ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne jatkossa
ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla sekä harkinnan mukaan
alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Mikäli erityislaissa on maininta julkipanomenettelystä ia
viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee julkiset kuulutukset
julkaista kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kunnan ilmoitukset
voidaan julkaista myös muiden kuntien kanssa yhteisesti.

Tästä kokouksesta on ilmoitettu kunnan kotisivuilla 3.11.2021

Valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle
on kokouskutsu postitettu 3.1 1.2021 .

Kuntalain 103 S:n 1 mom. mukaan valtuusto on
päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenistä on
saapuvilla.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kvalt 81 $ Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 4 $:n mukaan valtuuston
pöytäkirjat tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään
valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole
toisin päättänyt.

Pöytäkirja n tarkastajat voivat toimia myös äänten laskijoi na.

Pöytäkirja on tarkastettavana maanantaina 15.11.2021
kunnanvirastolla.

Päätös: Kunnanva ltu usto val itsi pöytäki rja ntarkastaj i ksi ja
ääntenlaskijoiksi Reija Kaarion ja Vesa-Pekka Hirviojan

Pöytäkirjanta rkastajien ni miki rja i met
Valtuusto

2

Kvalt 80 $

Päätös

PöYTÄKI RJAN TARKASTAJ I E N IN ÄÄTITEN LASKIJOI DEN VALITSEM I N E N
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 8/2021
HUMPPILAN KU NNANVALTUUSTON NIMENHUUTO. JA ÄÄN ESTYSLUETTELO

Ääntenlaskijat Reija Kaario ja Vesa-Pekka Hirvioja

Pöytä ki rjantarkastajien n i m i ki rja i met
Valtuusto

@
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Nimenhuuto kokouksen alussa asla asra asra
Nimi Läsnä Poissa "jaa" e "jaa" "jaa" "ei"

Ahola Kari X

Autio Minna X

HaaksiTuomo X

Hautala Virpi poissa, varalla Hannu Räsänen

Hirvioja Vesa-Pekka x

Huhtanen Marko X

Kaario Reija X

Kankare Janne X

Ketola Marita X

Laaksonen Juha X

Leinonen Tanja X

Lintukangas Jukka poissa, varalla Pekka Niinikoski

Mustonen Hannu X

Niininen Markku X

Ojanen Erkki x

Paavilainen Mika x

Remes Kimmo X

Räsänen Reetta X

Räsänen Tiia x

Seuranen Markus X

Valtanen Johanna X
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TU LovERopRosENTt N tuÄÄnlrrÄul ru e ru vuos I LL E 2022 J A 2023

Khall 298 $
1.11.2021

4

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös

Kvalt 82 S

Päätös

Pöytä ki rjantarkastaj ien n i m i kirjai met
Valtuusto

Verotusmenettelylain 91 a $ mukaan kunnan ja seurakunnan tulee
il moittaa Vero hal I innol le vi i meistään verovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa
tu loveroprosenti n neljän nesprosenttiyksikö n ta rkkuudel la.

Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana
tai kka Verohal I i nnon myö ntämässä myöhemmässä määräajassa,
verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden
tuloveroprosenttia.

Humppilan kunnan tuloveroprosentti on ollut vuosina 2012-2014
21 o/o,21,5 o/o vuosina 2015-2016 ia22 7o vuosina 2017-2021'

Humppilan kunnan kokoluokassa (2000-5000 asukasta) vuonna
2021 kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 21,23.
Yleisimmät veroprosentit tässä kokoluokassa sijoittuvat välille
20,00-22,50 %. Maan korkein tuloveroprosentti on Halsualla
23,50 o/o ja malalin Ahvenanmaalla sijaitsevassa Jomalassa 16,50
%.

Kunnan vuoden 2022 talousarvion valmistelu perustuu nykyiseen
tu loveroprosentti i n ja ki i nteistövero prosenttei hi n. Ku n nan
tu loveroa arvio id aan tämänhetkisten tietojen perusteel la kertyvän
ensi vuonna 6 817 000 euroa, yhteisöveroa 463 000 euroa ja
kiinteistöveroa 595 000 euroa. Yhteensä 7 875 000 euroa.

Vuoden 2021 verotulojen kokonaiskertymäksi on talousarviossa
arvioitu 7 752 000 euroa. Tähän verrattuna verotulot tulisivat siis
nousemaan noin 120 000 euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksien
puolestaan arvioidaan kasvavan n. 150 000 euroa vuoden 2021
talousarvioon verrattu na. Sosiaal i- ja terveyden h uollo n maksujen
arvioidaan nousevan merkittävästi.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuosien
2022 ja 2023 yleiseksi tuloveroprosentiksi 22 prosenttia.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa vuosien 2022 ia 2023 yleiseksi
tuloveroprosentiksi 22 prosenttia.
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Kt I NTEtsröveRopRosE NTTI eru uÄÄnrrrÄu t ru eN vuosr L LE 2022 J A 2023

Khall 299 $
1.11,2021 Ki i nteistövero on ki i nteistöveroprosentin m u kai nen osu us

kiinteistön arvosta.

Ku n nanvaltu usto määrää kun nan ki i nteistövero prosenttien
suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa
varai n ho itovuoden tu loveroprosenti n. Ki i nteistövero prosentit
määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Ku n na n tu lee il moittaa ki i nteistövero prosentti Vero hal I i nnol le

viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä

Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan
noud attaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, ku iten ki n

vähintään alinta lain mukaista prosenttia.

Kunnanvaltuusto päättää veroprosentit vuosittain, paitsi käsillä
olevassa tapauksessa kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Vuosien
2022-2023 ve ro p rosentit päätetään se u raavi ssa rajo issa :

- Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00 %
- Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41-1,00 o/o

- Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93-2,00 o/o

- Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti enintään 3,10 o/o

- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti
2,00-6,00 0/o

Lisäksi kunnanvaltuusto voi halutessaan määrätä yleishyödyllisille
yhdistyksille oman kiinteistöveroprosentin tai vapauttaa ne
ki i nteistöverosta. Tätä prosenttia sovelletaan yleishyödyll isen
yhteisön omistamaan rakennukseen ja sen maapohjaan, jos
kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai
yleishyödyl I isessä käytössä.

Humppilan kunnan kiinteistöprosentit vuonna 2021 ovat olleet
seuraavat:
- Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
- Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 %
- Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,30 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti

3,00 %
- Voimalaitoksen veroprosentti 3.1 %
- Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0 %

Kiinteistöveron tuotto vuonna 2020 oli 561 452 € (2019;601 534
€).

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

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

@
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Kt r NTErsrövenopRos ENTTT e ru uÄÄnlrrÄru I ru eN vuost L LE 2022 J A 2023

Khall 299 $
1.11.2021
(jatkoa)

Päätösehdotus Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuoden
2022 ja 2023
- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,30 o/o,

- vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten
veroprosentiksi 0,55 o/o,

- muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,3O o/o,

- rakentamattoman tontin veroprosentiksi 3,00 o/o,

- voimalaitosten veroprosentiksi 3,10o/o,

- yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0 %.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kvalt 83 $

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2022 ia 2023
- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,3O o/o,

- vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten
veroprosentiksi O,55 Vo,

- muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,30 o/o,

- rakentamattoman tontin veroprosentiksi 3,OO o/o,

- voimalaitosten veroprosentiksi 3,10o/o,

- yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi 0 %.

Pöytäki rjantarkastajien n i m i ki rjai met
Valtuusto

6
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MUUT ASIAT

Kvalt 84 $
Liite 33

Pöytäkirjantarkastajien ni m i ki rjaimet
Valtuusto

10.11.2021

Pekka Niinikoski teki valtuustoaloitteen yömajan perustamisesta
ku ntayhteistyö nä se kä tu rva kod i n pe rustam isesta
seutukunnallemme. Aloite on liitteenä 33.

@
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Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

Humppilan kunnanvaltuusto VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
10.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Pykälä
85S

VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan
1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 $:n 1 momentissa

tarkoitetulle asianosaiselle.

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 $:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

84

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

Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea m uutosta kirjallisella valituksella
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1

13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 (vaihde)
faksi 029 56 42269
hameenlinna. hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
80, 81 ,82,83

Valitusaika
7+30 päivää

Pöytäkirian
nähtäväksi
asettaminen

Pvm

17.11.2021
Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua pöytäkirjan
nähtävänäolopä ivästä.

Tiedoksianto
asianosaisellel)

18.11.2021

Hallintoval itus, pykälät
Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät valitusaika
30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista



Valituskiria Valitus tehdään kirjallisesti.
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osir,r päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- m uutosvaatim uksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi,
kotikunta. Valituskirjelmässä on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat il moitu kset val ittajalle toim itetaan.

Valituskirielmän
liitteet

Valituskirjelmään on liitteenä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä taijäljennökset
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta

- asiakirjat, joihin valittajan vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toim itettu virnaomaiselle

- asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan mitä laissa 586/1996

$ 21 säädetään.

Valitusasia-
kirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymisestä. Tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93)
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitus voidaan toimittaa hallinto-oikeuteen myös telekopiona faksi 010 36 42269
tai sähköpostina hameenlinna.hao@oikeus.fi

Lisätietoja

Yksitviskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäki rianotteeseen.

l) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan


