
Viranomainen
HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS KOKOUSpÖVrÄrcnre

Nro

21t2021

KOKOUSAIKA
maanantaina 13.12.2021 klo 18.43 - 21.21

KOKOUSPAIKKA
Hybridi: Teams ja Valtuustosali, Kunnantalo

SAAPUVILLA OLLEET
rÄsrruEr
[a merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

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

Poissa
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
ja läsnäolon peruste

Marita Ketola, kunnanvaltuuston pj.
Vesa-Pekka Hirvioja, kunnanvaltuuston I varapj.
Juha Laaksonen, kunnanvaltuuston ll varapj.
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijä
Mari Honkonen, tekninen johtaja, pykälän 346 ajan
Johanna Kuronen, ha llintosihteeri, pöytäki rjan pitäjä

Poissa:

LAILLISUUS JA
pÄÄrösvnlrASUUS 343 S

POYTAKIRJAN
TARKASTUSTAPA
tarkastuspaikka ja - aika sekä
tarkastajien valinta taikka
m erkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamiseksi

344 S

ASIAT JA VALITUSOSOITUS 345 - 360 S

POYTAKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

KariAhola

Pöytäkirjanpitäjä

Johanna Kuronen

pövrÄrrnrRru TARKAsrus
Pöytäkirja on tarkasteftu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu
nim ikirjaim illamm e

Tarkastusaika
17.12.2021

Tuomo Haaksi Erkki Ojanen
POYTAKIRJAN
ruÄHrÄvrr-r-Äolo

Paikka ja pvm
20.1 2.2021 kunnan kotisivu illa

Allekirjoitus
ilmoitustaulunhoitaia
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KOKOUSKUTSU
2112021

KOKOUSAIKA Liite Maanantai 13.1 2.2021 klo 18.00-21 .21

KOKOUSPAIKKA Nro Hybridi: Teams ja Valtuustosali, Kunnantalo

KASITELTAVAT ASIAT

343
344
345

346
347
348
349

350
351

352

353
354
355
356
357
358
359

149,
150,151

152,
153,154

155

156
157

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus
Tiedoksi merkittävät asiat

As Oy Koivuniitty tilannekatsaus
Ku n nanjohtajan ajan kohtaiskatsa us
Merkkipäivien huomioiminen vuonna 2022
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja seudullisen
työl I isyyd enhoidon su un n ittelun alo ittam i nen
Valtu ustoaloite Kätöntien pyörätien pidentäm isestä
Edustajan valitseminen Eteva kuntayhtymän
kokoukseen
Pyyntö yhtymäkokoused ustajien nimeämiseksi
FSH KY: n yhtymäkokoukseen
Vammaisneuvoston nimeämispyyntö
Hallintosäännön päivittäminen
Hankintaohjeen päivittäminen
Kiinteistö Oy Humppilan Hehtaarin esitys
Vaa I i ma i nostel ineen sijo ittaminen kuntakeskukseen
Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2022
Kunnanjohtajan vuosilomat

Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 20.12.2021
alkaen kotisivuilla

PUHEENJOHTAJA Merk. Kari Ahola
JULKIPANO-
TODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
8.12.2021
Todistaa:
I I mo itustau lu n ho ita ia
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Khall 343 S

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVEITEISUUS

Kunnanhallituksen päätöksen 11.1.2021 16$:n mukaan
ku n nanhal I itu ksen va rsi naiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti
kunkin kuukauden I maanantaina kunnanhallituksen
kokoushuoneessa alkaen klo 18.00 sekä kuukauden lll
maanantaina alkaen klo 18.00.

Kunnanhallituksen päätöksen 11.10.2021 1279 $:n mukaan
esityslistat lä hetetään säh köposti I la vii meistään kokousta
edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja
kunnanvaltuuston puheenjohtajille sekä postitetaan niille
kun nan hal I ituksen jäsen i I le ja ku nnanvaltu uston pu heenjohtaji I le,
jotka haluavat esityslistan postitse.

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

Päätös: Ku n na nhallitu ksen pu heenjohtaja totesi koko uksen lai I I isesti
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäki rjantarkastajien n i mi ki rjaimet
Hallitus
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pöYTÄrcRJAN TARKASTUS

Khall 344 S

Päätösehdotus

Käsittely:

Päätös

Pöytäki rjantarkastaj ien n i miki rjai 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 11.1.202115$: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

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

Kj : Ku nnan hal I itus val itsee pöytäki rjantarkastaji ksi Tuo mo Haaksin
ja Virpi Hautalan.

Ku nnanjohtaja teki muutetu n päätösehdotu ksen : Ku nnanhal I itus
valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Haaksin ja Erkki Ojasen.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouspvm
13,12.2021
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TTEDoKST MERKrrrÄvÄr ASIAT

Khall 345 S
Liite 149, 150, 151

Päätösehdotus

Päätös:

Pöytäki rjantarkastaj ien n i m i ki rjai met
Hallitus

A Pöytäkirjat
1. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallituksen

pöytäkirja, 16.1 1 .2021, luettavissa ko. verkkosivuilta
h tt p s : //rnnnrw. I h k k. f i/k u nta y h tym a/po yta k i rj atl

2. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuuston
pöytäki rja, 1 6.1 1 .2021, luettavissa ko. verkkosivu i lta
htt p s : //www. I h k k. f i/ k u n ta yhtym a / p o yta ki rj atl

3. FSHKY, yhtymähallituksen pöytäkirja, 22.11.2021, luettavissa
ko. verkkosivuilta www.fshky.fi

4. KHSHP, hallituksen pöytäkirja, 23.11.2021, luettavissa ko.
verkkosivu i lta nttps:lltnshp.tweb.fi

5. Kanta-Hämeen keskussairaala, hallituksen pöytäkirja pykälä
164 Määräaikainen siirtoviivemaksusta luopuminen, liite 149

B Kirje
1. AVI:n kirje koskien liikuntapaikkojen rakentamishankkeiden

valtio navustushakem uksia vuodel le 2022 ja I ii kuntapai kkojen
rahoitussuunnitelmaan vuosille 2023-2026 tehtäviä esityksiä,
liite 150

2. Uudenmaan ElY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan
käyttösuunnitelma vuodelle 2021, liite 1 51

G Viranhaltijapäätökset
1. Ulkomainospaikan vuokraaminen Yritystie 4:ltä
2. Kiinteistöjen yhtiöittämisselvityksen tilaaminen I nspira Oy:ltä

Kj: Kunnanhallitus merkitsee edellä esitetyt pöytäkir1at, kirjeet ja
viranhaltijapäätökset tietoonsa saad uksi.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kokouspvm
13.12.2021
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AS OY KOIVUNIITTY TILANNEKATSAUS

Khall 346 S

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien n i m i ki rjaimet
Hallitus

Tekninen johtaja Mari Honkonen esittelee As Oy Koivuniityn
tilannekatsauksen.

Mari Honkonen, tekninen johtaja, p. 050 364 8702
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 7OO 4447

Kj: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saaduksiAs Oy Koivuniityn
tilannekatsauksen.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kokouspvm
13.12.2021

5



@
HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
13.12.2021

6

Khall 347 S

KU N NANJOHTAJAN AJAN KO HTAISKATSAUS

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Kunnanjohtaja Jyri Sarkkinen esittelee kunnanhallitukselle
ajankohtaisia asioita.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 7OO 4447

Kj: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saaduksi kunnanjohtajan
esittelemät ajankohtaiset asiat.

Marita Ketola poistui kokouksesta klo 19.13.

Marita Ketola palasi kokoukseen klo 19.14.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Käsittely:

Päätös

Pöytäki rjantarkastajien nimikirja imet
Hallitus
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Khall 348 S

Valmistelija

MERKKIPAIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2022

Humppilan kunnan palveluksessa olevilla tyontekijöillä,
viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä on merkkipäiviä vuonna
2022. Lista merkkipäivistä käydään läpi kokouksessa.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää, että tyontekijöitä, viranhaltijoita ja
luottam ushenkilöitä muistetaan vuonna 2022 m u istamisohjeen
mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rjantarkastajien nim i ki rjai met
Hallitus
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Valmistelija

Päätösehdotus:

Käsittely

Päätös:

Pöytäki rjanta rkastaj ien n imi ki rjaimet
Hallitus

Humppilan kunta on yhdessä Lounais-Hämeen
ko u I utu s ku ntayhty m ä n ka n s s a ke s k u ste I I ut se u d u I I i se n
työ I I i syyd e n h o i d o n s u u n n itte I u sta. Ke sku ste I uje n tavo itte e n a o n
solmia aiesopimus Humppilan kunnan ja Lounais-Hämeen
ko u I utu sku ntayhtym än väli lle se u du I I i se n työ I I i syydenho idon
suunnittelun edistämiseksi. Aiesopimuksen ovat aiemmin
hyväksyneet Tammelan, Jokioisten ja Ypäjän kunnanhallitukset

Y h te i styö n tavo itte e n a o n keh itt ä ä se I I ai si a työ I I i syyd e n h o i d o n
p alve I u it a, ybissa ko u I utu s ku ntay hty m ä n i a se u d u I I i se n
työllisyydenhoidon verkostot yhdessä sidosryhmien ia
yritysmaailman kanssa mahdollistavat niin osaamisen
ke h ittä m i se n k u i n ku nta I ai ste n p a re m m a n s iio ittu m i se n
työelämään.

Sopimuskokonaisuus koostuu kolmesta sopimuksesta, iotka ovat
aiesopimus, a//ranssisopimus ja palvelusopimus. Ensimmäisenä
näistä käsitellään aiesopimus.

Lo u n a i s- H ä m e e n ko u I utu s ku ntayhty m ä n y htym äio htai a M a a ri a
Si/vius on kutsuttu kunnanhallituksen kuultavaksi kertomaan
seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelun tilanteesta ia miten
prosessi voisi edetä Humppilan kunnan ja Lounais-Hämeen
ko u I utu sku ntayhtym än väl i I I ä.

Aiesopimus on liitteenä 70.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. 044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi saaduksi yhtymäjohtaian esittelyn

seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelusta ia
2) päättää aiesopimuksesfa.

Ku n n a njohtaj a te ki m u utetu n p ä ätö se h d of u kse n : Ku n n a n h a I I itu s
1) merkitsee tiedoksi saaduksi yhtymäjohtajan esittelyn

se ud u I li se n työl li syyden h oidon su u n n ittel u sta ia
2) päättää hyväksyä aiesopimuksen.

H yvä ksytti i n m u u tetu n p ä ätö se h d otu kse n m u ka i se sti

Kokouspvm
13.12.2021
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LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JA SEUDULLISEN
TYöLLISYYDENHOIDON SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN

Khatt763 S
24.5.2021
Liite 70
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Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Pöytäki rjanta rkastajien nimikirjai met
Hallitus

Lounais-Hämeen kou lutuskuntayhtymä ja kun nat ovat sopi neet
aiesopim u ksen perusteella alo ittavansa neuvottelut
allianssisopimuksen solmimiseksi.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus ehdottaa
seudun kunnille allianssisopimuksen hyväksymistä.

Yhtymähallituksen pöytäki rjanote ja so pimusluonnos ovat I i itteinä

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 7OO 4447

Kj: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan seudullisen
työllisyydenhoidon allianssisopimuksen.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kokouspvm
13.12.2021

I

LOUNAIS.HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JA SEUDU LLISEN
TYöLLISYYDE N HOI DON SU U N N ITTELU N ALOITTAM I N E N

Khall 349 S
Liite 152,153,',154
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Khall 241 S
13.9.2021

Valmistelija

Päätösehdotus.

Päätös:

Tekn. ltk 138 S
17.11.2021

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Marko Huhtanen on tehnyt valtuuston kokouksessa 26.8.2021
v a ltu u sto a I o ittee n Kätö nti e n pyö räti e n p i d e ntä m i se stä.

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. 044 7294 881

Kj : Ku n n a n h a I I it u s p ä ättä ä I äh että ä v a ltu u sto al o itte e n te kn i se n
I autaku n n an val m i ste ltavaksi.

Hyväksytti i n e h dotu ksen m u ka i se sti

Kunnanhallitus on kokouksessaan 241 S/1 3.9.2021 päättänyt
I ä h että ä v a lt u utettu M a rko H u h ta se n v a lt u u sto a I o ittee n Kätö nti e n
pyö räti e n p i de ntä m i se stä te kn i se n I a u ta ku n n a n v a I m i ste ltav a ks i.

Valtu u sto a/ortfeessa ehdotetaan Kätö ntie n pyö rätie n iatkam i sta
lamminrannan risteykseen asti sekä pyörätien rakentamista
Kätöntien yli. Tätä perustellaan mm. Koivistonlammin vilkkaalla
kesäajan virkistyskäytöllä sekä liikenneturuallisuudella.

Tekninen johtaja

Tekni nen lautakunta päättää antaa kun nanhallitu kselle valtuutettu
M arko H u htase n valtu u stoaloittee seen Kätö ntie n pyörätien
pidentäm i se stä se u raav a n v a sta u kse n :

Ko iv i sto n I a m m i n u i m a ra n ta a ku n n o stetti i n v u o s i n a 2 020-20 2 1,

jolloin perusparannettiin ranta-aluetta sekä vanha uimalaituri
purettiin ja tilalle rakennettiin uusi laituri hyppytorneineen.
Humppilan riviera - keidas keskellä kylää -hankkeeseen saatiin
AI ue h alli ntovi raston I i i ku ntapaikka rake nta m i se n v altion avu stu sta

Koivistonlammin virkistyskäytön ja käyttäjien määrän kasvu on
huomioitu teknisen osasfon toimesta kesällä 2021, iolloin
suoritettiin mm. käv'tjämäärien seurantaa muutaman viikon
ajanjaksolla.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 1 235/25.1 0.2021
käsitellyt vuoden 2022 talousaruioehdotusta sekä
i nve sto i nti s u u n n ite I m a a. I nve sto i nti s u u n n itelmassa o n h u o m i o it u
kaavate iden rake nta mi se n o salta Kätö ntie n pyö rätie n
rakentaminen. Ennen hankkeen toteuttamista tulee huomioida
katusuunnitelman laatimistarue sekä varautua mahdolliseen
ase m aka av a n m u utoksee n.

Kokouspvm
13.12.2021
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VALTU USTOALOITE KÄTö NTI EN PYÖRÄfl E N PI DE NTÄTVI IS CSTÄ
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Päätösehdotus

Päätös:

Pöytäki rjantarkastajien ni mi ki rjaimet
Hallitus

Kj: Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan selvityksen ja
2) esittää valtuustolle, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kokouspvm
13.12.2021
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VALTU USTOALOITE KÄTöNTI EN PYöRÄfl E N PI DENTÄTIIISCSTÄ

Tekn. ltk 138 S
17.11.2021
(jatkoa)

Päätös P äätettii n e h dotu kse n m u kaan

Khall 350 $

Valmistelija Mari Honkonen, tekninen johtaja, p. 050 364 8702
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447
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Khall 351 $

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös:

Pöytäki rjantarkastajien n im ikirjaimet
Hallitus

Seuraava Eteva kuntayhtymän yhtiökokous pidetään 16.12.2021 .

Jokaiseen kokoukseen tulee valita erikseen kokousedustaja ja
tälle varaedustaja.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus päättää valita Eteva kuntayhtymän
yhtymäkokoukseen kokousedustajan ja tälle varaedustajan.

Kunnanhallitus päätti valita Eteva kuntayhtymän
yhtymäkokoukseen kokousedustajaksi Marita Ketolan ja
varaedustajaksi Reijo Syrjälän.

Kokouspvm
13.12.2021
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EDUSTAJAN VALITSEMINEN ETEVA KUNTAYHTYMÄN KOKOUKSEEN
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Valmistelija:

Päätösehdotus:

Käsittely:

Päätös

Pöytäkirjanta rkastajien nimiki rjai met
Hallitus

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää kuntia
nimeämään edustajat (3 henkilöä) varsinaiseen
yhtymäkokou kseen 8.6.2022 sekä mahdo I I iseen yl i mää rä iseen
yhtymäkokou kseen al kuvuo n n a 2022. H u m ppilaa ovat aiem min
edustaneet Reetta Räsänen, Reija Kaario ja Tanja Leinonen.

Nimeämispyyntö liitteenä 1 55

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajat Forssan seudun
hyvi nvoi nti kuntayhtymän yhtymäkokoukseen sekä mahdol liseen
ylimääräiseen yhtymäkokoukseen.

Markku Niininen ehdotti, että Humppilan kunnan jo valitut
edustajat Reetta Räsänen, Tanja Leinonen ja Reija Kaario
jatkavat edustajina.

Kunnanhallitus päätti valita Reetta Räsäsen (kesk.), Tanja
Leinosen (kok.) ja Reija Kaarion (sdp.) FSHKY:n varsinaiseen
yhtymäkokou kseen 8.6.2022 sekä mahdol liseen yl imää räiseen
yhtymäkokoukseen alkuvuonn a 2022.

Tuomo Haaksija Kari Ahola jättivät päätöksestä eriävän
mielipiteen.

Kari Aholan eriävä mielipide

Onko olemassa muistiota seudullisista neuvotteluista, josta tulisi
selvä ksi m iten puol ueiden kesken yhtymäkokoused ustajat
jakaantuvat? Asiaan olisi hyvä saada selvyys, koska samaa asiaa
käsitellään lähes joka kokouksessa ja tämä teettää ylimääräistä
työtä. ltse edustajiin en puutu. Mutta onko kaikki mennyt
neuvotteluiden mukaan? Sitä pidän tärkeänä.

Kokouspvm
13.12.2021
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PYYNTö YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJ I E N N I M EÄTUIS EXSI FS H KY: N
YHTYMÄKOKOUKSEEN

Khall 352 $
Liite 155
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Pöytäki rjanta rkastaj ien nimiki rjai met
Hallitus

Jätän eriävän mielipiteeni, koska 10.8.2021 pidetyissä
seutukunnallisissa neuvotteluissa on sovittu Humppilan
perussuomalaisille 3. vpj:n paikka ja tämä edellyttää sitä, että
FSHKY: n yhtymäkokoukseen Humppilan
yhtymäkokousedustajaksi on valittava myös perussuomalaisten
edustaja koska yhtymäkokous valitsee keskuudestaan
yhtymäkokouksen puheenjohtajiston.

Pidän Hu mppi lan päättäjiltä erittäin väheksyttävä nä toimintana,
että seudullisia neuvottelutuloksia ei oteta lainkaan huomioon,
valittaessa H um ppi lan ku nnan yhtymäkokoused ustajia.

Syksyn aikana olen useampaan kertaa koettanut saada edellistä
päätöstä oikaistuksi, mutta tuloksettomasti.

Kokouspvm
13.12.2021
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PYYNTÖ YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJ I EN N I M EÄTU ISCXSI FSH KY: N

YHTYMÄKOKOUKSEEN

Khall 352 $
(jatkoa) Tuomo Haaksin eriävä mielipide



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMISPYYNTö

Khall340 $
29.11.2021

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös:

Khall 353 $

Valmistelija:

Päätösehdotus

Pöytäki rja nta rkastajien n imi ki rja i met
Hallitus

Kokouspvm
13.12.2021
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Forssan seudun vammaisneuvosto on Forssan kaupungin sekä
Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien, niiden
alueella toimivien vammaisjärjestöjen sekä vammaisten
henkilöiden ja heidän omaistensa seudullinen yhteistyöelin.
Vammaisneuvostoon kuuluu kaksitoista jäsentä ja kullekin
henkilökohtainen varajäsen, jotka Forssan kaupunginhallitus
valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan. Vammaisneuvosto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin
ka h de ksi v u o de ks i ke rra I I a a n. P u h e e njo h taj a v a I it a a n j ä rje stöj e n
edustajista. Kaupunki ja kunnat nimeävät vammaisneuvostoon
kukin jäsenen ja varajäsenen. Jäsenet edustavat eri hallintokuntia
(keskushallinto, koulutus, kulttuuri ja vapaa-aika sekä tekninen
to i m i) . Forssan se u d u n hyvi nvo i nti ku ntay h ty m ä n i m e ä ä
vammaisneuvostoon jäsenen ja varajäsenen. Seudun
v a m m a i sj ä rje stöt n i m e äv ät va m m a i s n e uvo stoo n yhte e n s ä ku u s i
jäsentä varajäsenineen. Jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä voi nimetä eri vammaisjärjestö. Forssan seudun
hyv i nvo i nti ku ntayhty m ä n ed u staj a to i m i i s i hte e ri n ä.

Vammaisjärjestöt sopivat keskenään siitä, miten jäsenyys eri
j ä rje stöj e n ke s ke n ki e rtä ä. To i m i nta ka u s i o n v a It u u sto k a u s i.

Toimintakauden puolivälissä vaihtuu puolet järjestöjen nimeämistä
jäsenistä. Jäsenten toimikaudet rajataan kahteen neljän vuoden
ka utee n yhtäj a ksor'sesfr. V a m m ai sn e uvo sto se lv ittä ä h a I u kka at
yhdistykset ja suorittaa aruonnan sekä ilmoittaa uudet yhdistykset
kaupunginhallitukselle. Neuvoston jäsenyys ja puheenjohtajuus
vai htuvat j ärje stöje n keske n aakkosjärjesfyksessä, e I le ivät ne
kulloinkin toisin sovi.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. 044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus pääftää valita jäsenen ja varajäsenen
vammaisneuvostoon.

Markku Niininen ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ehdotusta
kan n atefti i n yksi m iel i se sti.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus päättää valita jäsenen ja varajäsenen
vammaisneuvostoon.



@
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KUNNANHALLITUS

vAM MArsN EUVosroN N r M EÄurrspwrurö

Khall 353 S
(jatkoa)

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien n im i kirjai met
Hallitus

Kunnanhallitus päätti valita Timo Nikkasen jäseneksija Marita
Keto lan varajäseneksi vam maisneuvostoon.

Kokouspvm
13.12.2021
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KUNNANHALLITUS

HALLr NTosÄÄrrt ttötrt pÄvrrtÄm I ru eru

Khall 354 S
Liite 156

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien n i m i kirjai met
Hallitus

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön
voimaanpanosta annetun lain (jatkossa voimaanpanolaki) 26 $:n
mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta
2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 $:ssä tarkoitetuista
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käfiössä olevista
to i m itilo ista, siirtyvästä i rta i 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

Tällä hetkellä Humppilan kunnan hallintosäännössä ei ole
käsitelty asiaa, joten tarkemman sääntelyn puuttuessa selvityksen
antaminen kuuluu valtuuston toimivaltaan. Tässä vaiheessa
vaikuttaa todennäköiseltä, ettei kaikkia voimaanpanolain 26 $:n
mukaisia tietoja ehditä käsittelemään ja luovuttamaan helmikuun
loppuun mennessä, vaan selvityksen tietoja joudutaan
täydentämään mahdollisesti useaan kertaan vuoden 2022 aikana.
Tällöin ei ole tarkoituksenmukaista, että päätöksenteko
esi merkiksi yksittäisistä sopi muksista tai toi m iti lo ista tapa htu u ai na
eri kseen va ltu ustossa/yhtymäko ko u ksessa. Myös va ltuuston
ko kousai katau I u vo i a iheuttaa o ngelm ia selvityksen antamisessa.

Voimaanpanolain 26 $:n mukaisen selvityksen antaminen
perustuu kunnissa lakisääteiseen velvollisuuteen eikä
päätöksenteko tältä osin sisällä poliittista harkintaa. Jotta
selvityksen antaminen ja käsittely olisi mahdollisimman joustavaa,
on perusteltua, että Humppilan kunnan hallintosääntöön lisätään
määräys kunnan toimivallasta antaa voimaanpanolain 26 $:n
tarkoittama selvitys.

Humppilan kunnan hallintosääntö on liitteenä 156

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hallintosäännön
24 $:ään (KH:n toimivalta) lisätään seuraava määräys:

(Kh päättää) sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea
koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan
lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 $:n mukaisen
selvityksen antam isesta.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kokouspvm
13.12.2021
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HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

HAN KINTAOHJEEN PÄ|VITTÄMI NEN

Khalt303 S
1.11.2021
Liite 130

Valmistelija:

Päätösehdotus

Käsittely

Päätös:

Khall 355 S
Liite 157

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien n i m i ki rjai met
Hallitus

Humppilan kunnan hankintaohje on viimeksi päivitetty
1 6.1 0.201 7. Voimassa oleva hankintaohje ottaa epäselvästi
kantaa moniin raja-aruoihin ja toimivallan rajoihin. Uudistettu
hankintaohje, liitteenä 130, pyrkii selventämään erityisesti näitä
rajoja.

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

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
hyv äksyy u u distetu n h a n ki ntaohjee n.

Tuomo Haaksi ehdotti, että hankintaohje lähetetään Humppilan
y rittäj i I I e se kä F o rs s an Y rity s ke h ity s Oy : ö ö n I a u s u nto ki e rro kse I I e

Erkki Ojanen ja Kari Ahola kannattivat Tuomo Haaksin esitystä.

Ku nnanh allitus pääfti lähettää h ankintaohjeen H u m ppilan yrittäiille
se kä F o rss a n Y ritys ke h ity s Oy : öö n I a u s u nto ki e rro kse I I e.

Hankintaohje ollut lausuntokierroksella Humppilan yrittäjillä sekä
Forssan Yrityskehitys Oy:llä. Määräaikaan 30.1 1.2021 mennessä
ei saapunut lausuntoja.

Hankintaohje liitteen ä 1 57

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. 044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
hyväksyy uud istetun hankintaohjeen.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kokouspvm
13.12.2021
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Khall 356 S

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös

Pöytäkirjantarkastaj ien n i m i ki rja i met
Hallitus

Kokouspvm
13.12.202',1

Kokous jatkui klo 20.40.

Markku Niininen ja Kari Ahola kannattivat päätösehdotusta.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

19

KIINTEISTö OV HUMPPILAN HEHTAARIN ESITYS

Kiinteistö Oy Humppilan Hehtaari on rahoitusvaikeuksien vuoksi
esittänyt, että kunnan omistama tytäryhtiö Humppilan
Kaukolämpö Oy myöntäisi kaukolämpölaskuista 6 kuukauden
maksuvapauden ja laatisi jo kertyneistä maksamattomista eristä
takaisinmaksusuunnitelman pidemmälle ajatle. KOy:n esityksen
mukaisesti takaisin maksu olisi 1000 €/kk 5.6.2022 alkaen.
Kiinteistö Oy Humppilan Hehtaari on tehnyt kiinteistökaupan
esisopi mu ksen toisesta om istamastaan ki i nteistöstä ja perustelee
esityksensä hyväksymistä myös tämän vaikutuksella
maksukykyynsä.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. 044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan,
kunnanhal I ituksen puheenjohtajan ja ku nnanhal I ituksen
varapu heenjo htajan neuvottelemaan H um ppi la n Kau koläm pö
Oy:n hallituksen kanssa sopimuksesta, jolla kunta kantaa
taloudellisen vastuun Kiinteistö Oy Humppilan Hehtaarin
maksuista ajalla 29J1 .2021 - 30.4.2022, mikäli Humppilan
Kaukolämpö Oy päättää tehdä Kiinteistö Oy Humppilan Hehtaarin
kanssa maksujärjestelyjä kyseiselle ajalle.

Käsittely: Kunnanhallituksen puheenjohtaja päätti pitää tauon klo 20.27
alkaen.
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Khall 357 S

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös

Pöytä ki rja ntarkastajien n i m i kirjai met
Hallitus

Al uevaalit toim itetaan su n nu nt aina 23.1 .2022. En nakkoää nestys
to i mitetaan kotimaas sa 1 2.-1 8.1 .2022. Vaa lien ul komai nonta
suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen
ennakkoennakkoäänestyksen alkamista.

Mainonnan aloittamisen ajankohta, mainospaikat sekä vaalien
u I ko mai nonnasta kunnassa vastaavien hen kilöiden yhteystiedot on
syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puolueiden, yhteislistojen ja
va I itsijayhd istysten tietoo n.

Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan
jä rjestäm isessä. Kunna I I i nen vaalimaino ntakäytäntö on perustu n ut
kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-
luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut
vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarye, kaupunki- ja
ma isemakuvalliset syyt sekä ym pä ristö n si isteys. Kunna I I isesta
vaalimainonnasta on muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa
olevan edelleen tiedotusarvoa. Kansalaiset ovat tottuneet siihen,
että vaalien yhteydessä käytetään tällaista mainontaa.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447
Johanna Kuronen, hallintosihteeri, p. 044 706 4437

Kj: Kunnanhallitus päättää, että Humppilan kunnassa vaalien
ulkomainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen
alkamista eli 5.1 .2022ja, että vaalimainosteline sijoitetaan
aiemman käytännö n mukaisesti kuntakeskuksessa pyörätien
piennaralueelle Aseliike Rantasen kiinteistön kohdalle.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kokouspvm
13.12.2021
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VAALIMAI NOSTELINEEN SIJOITTAMINEN KU NTAKESKUKSEEN



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Pöytäki rjantarkastajien n i m i ki rja i met
Hallitus

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus päättää, että

1 .) kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään
pääsääntöisesti kunkin kuukauden lja lll maanantai
kunnanhallituksen kokoushuoneessa alkaen klo 1 8.00

2. ) esitysl istat lähetetään säh köpostilla viimeistään kokousta
edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja
ku n nanvaltuuston pu heenjohtaji I le sekä tulostetaan
paperisena niille kunnanhallituksen jäsenille ja
ku n nanvaltuuston pu heenjohtajil le, jotka ha I uavat esitysl istan
paperisena. Esityslistat ovat noudettavissa kunnanvirastolta.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Lisäksi päätettiin, että vuonna 2022 ensimmäinen kokous
pidetään tammikuun I I I maanantaina.

Kokouspvm
13.12.2021
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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2022

Khall 358 S Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa
päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous
pidetään, kun milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
järjestämisen tarpeelliseksi tai kun enemmistö toimielimen
jäsenistä esittää pu heenjohtajal le koko u ksen järjestäm istä.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
o I lessaan varapu heenjohtaja. Kokouskutsussa o n i I mo itettava
kokouksen aika, paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista).
Esitysl ista lähetetään mahdol I isu u ksien m ukaa n kokouskutsun
yhteydessä. Ko kouskutsu lähetetään to im iel imen päättämäl lä
tavalla toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo- ja
puheoikeus tai -velvollisuus.

Vuonna 2021 kunnanhallituksen kokoukset on pidetty
pääsääntöisesti kahden viikon välein maanantaisin kello 18.00
alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa tai teams-
ko ko u ksena koro navi rusepidem iasta jo htuen. Kokouskutsut ja
esityslistat I i ittei neen on lähetetty sä h köposti I la ku nnanha I I itu ksen
jäsen i I le sekä valtuusto n pu heenjohtajistolle vi i meistää n ko kousta
edeltävänä keskiviikkona.
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KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAT

Khall 359 S

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Pöytä ki rjantarkastaj ien n i m i kirjai met
Hallitus

Kunnanjohtaja Jyri Sarkkisella on käyttämättömiä
vuosilomapäiviä.

Johanna Kuronen, hallintosihteeri, p. 044 706 4437

Kunnanhallituksen pj: Kunnanhallitus päättää valtuuttaa
kun na n hallitu ksen puheenjohtajan hyväksymään kunnanjohtajan
lomat kunnantalon kii nn ioloajal le 22.1 2.2021 - 9.1 .2022.

Jyri Sarkkinen poistui kokouksesta asianosaisena klo 21:03.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Jyri Sarkkinen palasi kokoukseen klo 21:04

Kokouspvm
13.12.2021
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HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

OI KAIS UVAATI M USOHJ E ET

Kokous 2112021
13.12.2021

360

Seuraavii n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjal lisen oikaisuvaati m uksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Humppilan kunnanhallitus
Kisakuja 2
31640 Humppila

tät: 344 349 351 353 357 358 359
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua
pöytäkirjan nähtävänäolopäivästä.

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkos sa 20.1 2.2Q21 . (7 + 1 4)

Johanna Kuronen
Hallintosihteeri

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 S)
annettu postin kuljetettavaksi 21 12.2021

Asianosainen

Johanna Kuronen
Hallintosihteeri
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän al leki rjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä eisaa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua taitäytäntöönpanoa.
Pykälät: 345, 346, 347 , 350,354, 355

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 $:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 343, 344,348, 349, 351, 352,353, 356, 357, 358, 359

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-
osaiseller)

Oikaisu-
vaatimuksen
sisältö



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

VALITUSOSOITUS

Kokous 2112021
13.12.2021

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatim uksen johdosta m uuttu nut, saa päätökseen hakea m uutosta
kunnallisvalituksin s asianosainen sekä kunnan n.

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: 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 oikaisuvaatim usohje/val itusosoitus li itetään

Valitus-
viran-
omainen ja
valitusaika

Valituskiria

Valitusasia-
kiriojen
toimitta-
minen

Lisätietoja

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan


