Nro

Viranomainen

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA OLLEET

rÄseruer
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

KOKOUSpöVrÄrcn.ll

15t2021

maanantaina 13.9.2021 klo 1 8.06-1 9.54
Hybridi, Teams ja Valtuustosali, Kunnantalo

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

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
ja läsnäolon peruste

Poissa
Marita Ketola, kunnanvaltuuston pj.
Vesa-Pekka Hirvioja, kunnanvaltuuston I varapj.
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijä
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Poissa:
Juha Laaksonen, kunnanvaltuuston ll varapj

LAILLISUUS JA

214

S

TARKASTUSTAPA
tarkastuspaikka ja - aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamiseksi

215

S

ASIAT JA VALITUSOSOITUS

216-248

pRÄrösvRlrnsuus
PÖYTAKIRJAN

PÖYTAKIRJAN

ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

pörrÄrcnrnru TARKAsrus
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun

S

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

KariAhola
Tarkastusaika
17.9.2021

Matias Penttinen

Tuomo Haaksi
Paikka ja pvm

Virpi Hautala

mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu
nimikirjaim illamme
POYTAKIRJAN

ruÄnrÄvllÄolo

20.9.2021 kunnan kotisivu illa

Allekirjoitus
ilmoitustaulunhoitaia

KOKOUSKUTSU

HUMPPILAN KUNTA
KiJNNANHALLITUS

1512021

-

KOKOUSAIKA

Liite

Maanantai 13.9.2021 klo 18.06

KOKOUSPAIKKA

Nro

Hybridi, Teams ja Valtuustosali, Kunnantalo

KASITELTAVAT ASIAT
214
215
216
217
218
219
220
221

222
223
224
225
226
227

228
229
230
231
233
234

235
236
237
238
239

240
241

242

243
244

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus
Tiedoksi merkittävät asiat
Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöö npano
Edustaja As Oy Humppilan Kaartokallion kokouksiin
Edustaja As Oy Humppilan Kalliopuiston kokouksiin
Edustaja As Oy Humppilan Kalliorinteen kokouksiin
Edustaja Humppilan Rivitalot Oy:n kokouksiin
Edustaja Kiinteistö Oy Humppilanpajun kokouksiin
Edustaja Humppilan Kauppakulma Oy:n kokouksiin
Asunto Oy Humppilan Linkkitien yhtiökokouksen
edustaja
Edustaja Kiinteistö Oy Koivuniityn yhtiökokouksiin
Edustaja Kiinteistö Oy Humppilan Säästötalon
kokouksiin
Edustajan valitseminen Kiinteistö Oy Humppilan
Yritystie 4: n yhtiökokouksiin
Edustaja Humppilan Kaukolämpö Oy:n kokouksiin
Edustaja Humppilan Vesihuolto Oy:n kokouksiin
Edustaja Humppilan Osuuspankin
osuuskuntakokouksiin
Edustaja Jokioisten Museorautatie Oy:n kokouksiin
Ed ustaja Loi m i-Hämeen Jätehuol lon osakasku ntien
yhteiseen jätelautakuntaan
Ed ustaja Tottam ussuon Metsäautotien osakkaiden
kokouksiin
Edustajan valitseminen Ruostejärven hoitokuntaan
Edustaja Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry:n kokouksiin
Edustaja Forssan yhteislyseon johtokuntaan
Ed ustaja Hämeen kesäylio piston neuvottel uku ntaan
Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallituksen jäsenen
nimeäminen
Valtu ustoaloite yhd envertaisu uden ed istäm isestä
Humppilan kunnassa
Valtuustoaloite Kätöntien pyörätien pidentämisestä
Lausunto valtion väyläverko n investointiohjelmasta
vuosille 2022-2029
Vanhusneuvoston n imeäm ispyyntö
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja seudullisen
työl isyyden hoidon suun nittelun aloittam nen
Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö 20694 12021
koskien teknisen lautakunnan päätöstä 545/21 .4.2021
Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024
taloussuunnitelman laad intaohjeet
Muut asiat
I

245

107,108, 109,

246

113

247

110, 111, 112

19.54

i

Kokouspvm

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

2

13.9,2021
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 20.9.2021
alkaen kotisivuilla

Merk. KariAhola

PUHEENJOHTAJA
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
8.9.2021
Todistaa:
I moitustau lunhoitaia
I

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVRITRISU US
Khall 214

S

Kunnanhallituksen päätöksen 11.1.2021 16$:n mukaan
ku n nan hal itu ksen varsi naiset kokoukset pid etään pääsääntö isesti
kunkin kuukauden I maanantaina kunnanhallituksen
kokoushuoneessa alkaen klo 18.00 sekä kuukauden lll
maanantaina alkaen klo 18.00.
I

Esitysl istat lähetetään sä h köposti la vi imeistään kokousta
I

edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja
kunnanvaltu usto n puheenjohtaj le sekä postitetaan n le
kunnan hal ituksen jäsen lle ja ku nnanvaltu uston puheenjohtajil le,
jotka haluavat esityslistan postitse. Hallituksen kokouskutsut
esitysl istoi neen ilma n itteitä toi mitetaa n myös va ltu uston jäsen le
sähköpostilla.
iI

iiI

i

I

iI

Ii

Liitteet, jotka käsitellään kunnanhallituksessa että
kunnanva ltu ustossa, postitetaa n tai tu lostetaa n kun nan hal ituksen
jäsenille vain kerran.
I

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

Pöytäki rjanta rkastajien
Hallitus

nan hallitu ksen puheenjohtaja

totesi kokouksen
ja
päätösvaltaiseksi.
kokoon kutsutuksi
Ku

n

n i m i ki

rjai

met

lai

II

isesti

ll
W],
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13.9.2021

pöyTÄrcRJAN TARKASTUS
Khall 215

S

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

ku n nan hal litu ksen pöytäki rjat tarkastetaan siten, että

1) tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtävään
2

)

3)

valittua kunnanhallituksen jäsentä.
pöytäki rjan tarkastus suoritetaan viimeistään kun na n hall ituksen
kokousta seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana
kunnantalolla
kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti
nähtävänä kunnantalolla kutakin kokousta seuraavana
arkimaanantaina klo 9-15 ja kunnan kotisivuilla.

Päätösehdotus:

Kj : Kunnanhal litus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tuo mo Haaksin
ja Virpi Hautalan.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäki rjantarkastajien

Hallitus

n

i

mi

kirjaimet

Kokouspvm
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13.9.2021

TIEDoKSI MERKITTÄVÄI ASIAT
Khall 216

S

A Pöytäkirjat
1

.

2.

FSHKY, yhtymähallituksen pöytäkirja, 1 6.8.2021, luettavissa
ko. verkkosivuilta www.fshky.fi
LHKK, yhtymähallituksen pöytäkirja, 24.8.2021, luettavissa ko.
verkkosivu lta nttpsllwww.lhkk.fi/kuntayhtyma/poytakirjaU
Hämeen liitto, edustajainkokouksen pöytäkirja, 27.8.2021,
luettavissa ko. verkkosivuilta https://www.hameenliitto.fi/fi/esityslistat-jai

3.

poytakirjat

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus merkitsee edellä esitetyt pöytäkirjat tietoonsa
saaduksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

ni

mikirjai met

Kokouspvm

HUMPPILAN KUNTA
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13.9.2021

KUNNANVALTUUSTON PÄÄTöSTEN TÄVTÄNTööruPNruO
Khall 217 $

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
valtuusto pysyy päätöksessään,
käsiteltäväksi.
kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi,
onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa
ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut.

Jos

Valmistelija:

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen
26.8.2021 päätö kset lai isessa jä rjestyksessä syntyn e ks i ja
suorittaa niiden täytäntoönpanon.
II

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Päätös:

Pöytä

ki rja

Hallitus

ntarkastajien

n i m i ki

rjaimet

i

Kokouspvm

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

6

13.9.2021

EDUSTAJA AS OY HUMPPILAN KAARTOKALLION KOKOUKSIIN
Khall 218 $

Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Marko Huhtanen ja
varaed ustajana Anja Syrjälä.

Valmistelija:

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. O44 7294 881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 2021-2025 edustajan ja
varaed ustajan As Oy H umppilan Kaartokal lion yhtiökokouksiin.

Päätös:

-2025 As Oy H um ppi lan
Kaartokallion yhtiökokouksiin edustajaksi Mika Paavilaisen ja
varaedustajaksi Maaret Thynellin.

Pöytä

ki

Hallitus

Kun nanhal itus valitsi toimikaud eksi 2021
I

rjantarkastaj ien nim kirjaimet
i

@

Kokouspvm
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EDUSTAJA AS OY HUMPPILAN KALLIOPUISTON KOKOUKSIIN
Khall 219

S

Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Marko Huhtanen ja
varaed ustajana Anja Syrjälä.

Valmistelija:

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. O44 7294 881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 2021-2025 edustajan ja
varaed ustajan As Oy H u mppilan Kalliopu iston yhtiökokouksi n.
i

Päätös

nanhallitus val itsi toi mikaud eksi 2021 -2025 As Oy H um ppilan
Kal io pu iston yhtiökokouksiin ed ustajaksi M ka Paavilaisen ja
varaedustajaksi Maaret Thynellin.
Ku

n

i

I

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

n i m i ki

rjai

met

@

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS
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EDUSTAJA AS OY HUMPPILAN KALLIORINTEEN KOKOUKSIIN
Khall 220

Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Marko Huhtanen ja
varaed ustajana Anja Syrjälä.

S

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 2021-2025 edustajan ja
va raed ustajan As Oy H u m ppi lan Kall iori nteen yhtiö kokouksii n.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021-2025 As Oy Humppilan
Kalliorinteen yhtiökokouksiin edustajaksi Mika Paavilaisen ja
varaed ustajaksi Maaret Thynellin.

Pöytäki rjantarkastaj ien

Hallitus

n

i

miki rjai met

Kokouspvm
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EDUSTAJA HUMPPILAN RIVITALOT OY:N KOKOUKSIIN
Khall 221

Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Marko Huhtanen ja
varaedustajana Anja Syrjälä.

S

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 2021-2025 edustajan ja
varaedustajan Humppilan Rivitalot Oy:n yhtiökokouksiin.

Päätös

itus val itsi toim ikaudeksi 202 1 -2025 H umppilan
Rivitalot Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi Mika Paavilaisen ja
varaedustajaksi Maaret Thynellin.

Pöytäki rjantarkastajien

Hallitus

Ku nnanhal

n

i

I

mikirjaimet

@

Kokouspvm
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EDUSTAJA KIINTEISTö OY HUMPPILANPAJUN KOKOUKSIIN
Khalt 222 $

Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Marko Huhtanen ja
varaed ustajana Anja Syrjälä.

Valmistelija:

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. O44 7294 881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 2021-2025 edustajan ja
varaed ustajan Kiinteistö Oy H um ppilan paju n yhtiökokouksii n.

Päätös

itus va itsi to m ka ud eksi 2021 -2025 Ki nte istö Oy
Humppilanpajun yhtiökokouksiin edustajaksi Mika Paavilaisen ja
varaed ustajaksi Maaret Thynellin.

Pöytäki rjantarkastajien

Hallitus

Ku

n im

n

i

na

n

ha

II

kirjaimet

I

i

i

i

@
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EDUSTAJA HUMPPILAN KAUPPAKULMA OY:N KOKOUKSIIN
Khall 223 $

Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Marko Huhtanen ja
varaed ustajana Anja Syrjälä.

Valmistelija:

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. O44 7294 881

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 2021-2025 edustajan ja
varaed ustajan H umppi lan Kau ppaku ma Oy: n yhtiö kokou ksiin.
I

Päätös:

itus va itsi to m ka ud eksi 2021 -2025 H u m ppi lan
Kauppakulma Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi Markku Niinisen ja
varaed ustajaksi Maaret Thynellin.
Ku

n

na

n

ha

II

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjai met
Hallitus

I

i

i

@

Kokouspvm
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13.9.2021

ASUNTO OY HUMPPILAN LINKKITIEN YHTIöKOKOUKSEN EDUSTAJA
Khall 224

S

Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Marko Huhtanen ja
varaed ustajana Anja Syrjälä.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 2021-2025 edustajan ja
varaedustajan As Oy Humppilan Linkkitien yhtiökokouksiin.

Päätös

s va its i to i m i ka ud eksi 2021 -202 5 Asu nto Oy
Humppilan Linkkitien yhtiökokouksiin edustajaksi Markku Niinisen
ja varaedustajaksi Maaret Thynellin.
Ku

Pöytäkirjantarkastajien nim
Hallitus

n

i

na

ki

n

ha I I itu

rjaimet

I

@
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EDUSTAJA KIINTEISTö OY KOIVUNIITYN YHTIöKOKOUKSIIN
Khall 225 $

Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Marko Huhtanen ja
varaed ustajana Anja Syrjälä.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 2021-2025 edustajan ja
varaed ustajan Ki nteistö Oy Koivun ityn yhtiökokouksi in.
i

Päätös

i

Kunnanhallitus valitsi toimikaud eksi 2021-2025 Kiinteistö Oy
Koivuniityn yhtiökokouksiin edustajaksi Mika Paavilaisen ja
varaedustajaksi Maaret Thynellin.

Pöytäkirjantarkastajien nim
Hallitus

i

ki rjai

met

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS
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EDUsTAJA KIINTEISTö OY HUMPPILAN SÄÄSTöTALON KOKOUKSIIN
Khall 226 $

Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Marko Huhtanen ja
varaed ustajana Anja Syrjälä.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 2021-2025 edustajan ja
varaedustajan Kiinteistö Oy Humppilan Säästötalon
yhtiökokouksiin.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi toimikaud eksi 2021-2025 Kiinteistö Oy
H u mppilan Säästötalon yhtiökokouksiin ed ustajaksi Markku
Niinisen ja varaedustajaksi Maaret Thynellin.

Pöytäki rjantarkastajien nim i kirjaimet

Hallitus

@

Kokouspvm
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EDUSTAJAN VALITSEMINEN KIINTEISTö OY HUMPPILAN YRITYSTIE 4:N
YHTöKOKOUKSIIN
Khall 227

Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Timo Nikkanen ja
varaed ust alana J u kka Rouh iainen.

S

Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 2021-2025 edustajan ja
varaedustajan Kiinteistö Oy Humppilan Yritystie 4:n
yhtiökokouksiin.

Päätös:

Ku

Pöytäki rjantarkastajien
Hallitus

n na n ha itus va its i to m ka ud eksi 2021 -2025 Ki nte istö Oy
Humppilan Yritystie 4:n yhtiökokouksiin edustajaksi Kimmo
Remeksen ja varaedustajaksi Mika Paavilaisen.

n

i

mi kirjai

I I

met

I

i

i

i
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EDUSTAJA HUMPPILAN KAUKOLÄMPÖ OY:N KOKOUKSIIN
Khall 228

S

Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Janne Kankare ja
varaed ustajana Jukka Rouhiainen.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 2021-2025 edustajan ja
varaed ustajan H umppi lan Kaukolämpö Oy: n yhtiökokou ksi n.
i

Päätös:

itus va itsi to m ka ud eksi 2021 -202 5 H u m p p la n
Kau kolämpö Oy: n yhtiö kokou ksi n edustajaksi Jan ne Kan kareen
ja varaedustajaksi Mika Paavilaisen.
Ku

n

na

nha

I I

I

i

i

i

i

Pöytäki rjanta rkastajien n im i ki rjai met
Hallitus

r-t

W
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EDUSTAJA HUMPPILAN VESIHUOLTO OY:N KOKOUKSIIN
S

Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Aira Suikkija
varaed ustajana Timo Nikkanen.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 2021-2025 edustajan ja
va raed ustajan H umppilan Vesi h uolto Oy: n yhtiökokouksiin.

Päätös

itus va itsi to m ka ud eksi 2021 -2025 H u m ppi la n
Vesihuolto Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi Mika Paavilaisen ja
varaedustajaksi Erkki Ojasen.

Khall 229

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

Ku n na nhal

n im

i

I

kirjaimet

I

i

i
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EDUSTAJA HUMPPILAN OSUUSPANKIN OSUUSKUNTAKOKOU KSIIN
Khall 230

S

Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Jukka Rouhiainen ja
varaedustajana Timo Nikkanen.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

: Kunnanhall itus valitsee toimikaud eksi 2021 -2025 ed ustajan ja
varaed ustajan H um ppila n Osu uspankin osuuskuntako kouksi i n.

Päätös:

itus va itsi to m ka ud eksi 2021 -2025 H u m p p la n
Osuuspankin osuuskuntakokouksii n ed ustajaksi Reija Kaarion ja
varaedustajaksi Tuomo Haaksin.

Kj
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EDUSTAJA JOKIOISTEN MUSEORAUTATIE OY:N KOKOUKSIIN
Khall 231

S

Edustajana vuonna 2021 on ollut Jyri Sarkkinen ja
varaed ustajana Reetta Räsänen.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

: Ku n nanhall itus val itsee to mikaud eksi 2021 -2025 ed ustajan ja
varaed ustajan Jokioisten Museorautatie Oy: n yhtiökokou ksi n.
Kj

i

i

Päätös:

Kunnan hal itus valitsi toim i kaudeksi 202 1 -2025 Jokioisten
Museorautatie Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi Kari Aholan ja
varaedustajaksi Minna Aution.
I

Pöytäkirjantarkastajien n imiki rjai met
Hallitus
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EDUSTAJA LOIMI.HÄMCCru JÄTEHUOLLON OSAKASKUNTIEN YHTEISEEN
JÄTELAUTAKUNTAAN
Khall 233

S

Lautakunta toimii Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoimintaalueen 1 6 kunnan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. LHJ:n
osakaskuntien jätelautakunnan johtosäännön kohdassa 3.
määritel lään lautaku nnan kokoonpanosta seuraavaa :
I säntäku nnan valtu usto asettaa lauta kun nan toi m i kaudekseen
yhteisto i m i nta-alueen kuntien valtu ustojen nimeäm istä jäsen istä.
Lautakunnassa on yksi jäsen kustakin yhteistoiminta-alueen
kunnasta ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Lautakunnan kokoonpanon on täytettävä naisten ja miesten tasaarvosta annetun lain 4 $:n vaatimukset.

lsäntäkuntana toimivan Forssan kaupungin edustaja toimii
lautakunnan puheenjohtajana ja Loimaan kaupungin edustaja
varapuheenjohtajana.

Humppilan kunnan edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Riitta
Nokkala ja varaedustajana Jorma Andersson.
Valmistelija

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee
ed ustaja n ja varaed ustajan Loi mi-Hämeen Jäteh uo lon
osakaskuntien yhteiseen jätelautakuntaan.
I

Päätös:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee
ja varaed ustajan Loi m i-Hämeen Jätehuo lon
osakaskuntien yhteiseen jätelautakuntaan.
ed ustaja n

Pöytäki rja ntarkastajien
Hallitus

n im

i

kirja i met
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EDUSTAJA TOTTAMUSSUON METSÄAUTOTIEN OSAKKAIDEN KOKOUKSIIN
Khall 234

S

Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Janne Kankare ja
varaedustajana Jukka Rouhiainen.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus valitsee toimikaud eksi 2021-2025 edustajan ja
va raed u stajan Totta m ussuo n Metsäa utotien osakka id en
kokouksiin.

Päätös

Ku

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

n nan ha itu s val its i to m i ka ud eksi 2021 -2025 Tottam ussuo n
Metsäautotien osakkaiden kokou ksii n ed ustajaksi Janne
Kankareen ja varaedustajaksi Mika Paavilaisen.

n im
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EDUSTAJAN VALITS EMI N EN RUOSTEJÄNVCU HOITOKU NTA.AN
Khall 235

S

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 2.7 .1997 päättänyt, että
Humppilan kunta osallistuu Tammelan Ruostejärven alueeseen
liittyvän Leppilammin alueen hankintaan. Maa-alueita hoitaa
Ruostejärven hoitokunta, jossa kullakin omistajakunnalla on yksi
edustaja. Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Reetta
Räsänen.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus valitsee toimikaud eksi 2021-2025 edustajan
Ruostejärven hoitokuntaan.

Päätös

Ku

Pöytä

ki

Hallitus

n na n ha itus va itsi to m ka ud eksi 2021 -2025 Ruostejä
hoitokuntaan edustajaksi Minna Aution.
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ru

VESISTöN VES I ENSUOJ ELUYH DISTYS RY: N

Edustajana vuosina 2017-2021 on ollut Aila Suikkanen ja
varaedustajana Joonas Heikkilä.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 2021-2025 edustaian ia
varaedustajan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n
kokouksiin.

Päätös:

itus va itsi toi m ka ud eksi 2021 -2025 Ko kemäenjoen
vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n kokouksiin edustajaksi Reija
Kaarion ja varaedustajaksi Minna Aution.
Ku

n

na

n

ha

II

Pöytäki rjantarkastajien n imikirjaimet
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EDUSTAJA FORSSAN YHTEISLYSEON JOHTOKUNTAAN
Khall 237

S

Edustajana vuonna 2021 on ollut Anssi Lepistö ja varaedustajana
Anu Lyytinen.

Valmistelija

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. O44 706 4447
Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. 044 7294 881

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus valitsee Anssi Lepistön edustajaksija Anu
Lyytisen varaedustajaksi Forssan yhteislyseon johtokuntaan
toim kaud eksi 2021 -2025.
i

Päätös:

Pöytä

ki

Hallitus

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

rjantarkastajien nimiki
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N

EUVOTTELU KU NTAAN

Edustajana vuosina 2020-2021 on ollut Katja Ojala.

Valmistelija:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. O44 706 4447
Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. 044 7294 881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus valitsee Anssi Lepistön edustajaksi Hämeen
kesäyl iopiston neuvottelu ku ntaan toi m ka udeksi 2021 -2025.
i

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäki rjantarkastajien nim
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LOIMIJOEN KUNTAPALVELUT OY:N HALLITUKSEN JÄSENEN NIMEÄMINEN
Khall 239

S

ijoen Kuntapalvelut Oy järjestää osakkeenom istaji leen
ateria-, puhtaus- ja talouspalveluja. Yhtiö on Forssan kaupungin
tytäryhteisö. Forssan kaupunki omistaa yhtiön osakkeista noin
59,2 prosenttia. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 40
prosenttia, Lo unais-Hämeen kou utusku ntayhtymä 0,4 prosenttia
ja Humppilan kunta samoin 0,4 prosenttia.
Loi m

I

I

Forssan kaupung n hall itus on kokou ksessaa n 30.8.2021 pyytä nyt
H umppila n ku ntaa ja Lounais-Hämeen ko ul utuskuntayhtymää
nimeämään yhteisesti Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallituksen
jäseneksi vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi
toimikaudeksi valittavan ehdokkaan.
i

Valmistelija:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 7OO 4447
Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p.044 7294 881

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää nimetä Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n
hallitukseen Humppilan kunnan ja Lounais-Hämeen
koulutuskuntayhtymän yhteisen edustajan, LHKK:n
Elinvoimajohtaja Tanja Paassillan.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rja ntarkastajien
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VALTU USTOALOITE YH DENVERTAIS
KUNNASSA
Khall 240
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H
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Minna Autio on tehnyt valtuuston kokouksessa 17.6.2021
valtu ustoaloitteen yhdenvertaisu uden ed istämisestä H umppilan
kunnassa.

S

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen
hal ntojohtajan val m isteltavaksi.
Ii

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus
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VALTUUSTOALOITC TÄTöruTIEN PYöRÄTIEN PIDENTÄTUISCSTÄ
Khall 241 $

Marko Huhtanen on tehnyt valtuuston kokouksessa 26.8.2021
valtu ustoaloitteen Kätöntien pyörätien pidentäm isestä.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen teknisen
lautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja ntarkastajien
Hallitus
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NTO VALTION VÄYLÄVERKON I NVESTOI NTIOHJ

Khall 242 $

29

Kokouspvm

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

E

LMASTA VUOSI LLE 2022-

Väyläverkon investointiohjelman lähtökohdat ja periaatteet
Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen
investointiohjelman osana valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 1 2 -suunnitelman,
to imeenpanoa. Vuosien 2022-2029 nvesto ntiohjel ma on
Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja
vesiväyläha n kkeiden toteuttamisesta ja n iden vai kutu ksista.
i

i

i

Liikenneverkon strateginen tilannekuva on yksi tärkeä lähtökohta
investointiohjelmalle. Siinä kuvataan ne väyläverkon tarpeet,
joi hin nvestointiohjel man tu lee vastata. Strateg nen tilannekuva
sisältää kuitenkin enemmän tarpeita kuin mihin
nvestoi ntiohjelman raho itustasol la ja ajanjakso la vo idaan
vastata. Siksi myös tilannekuvan mukaisia hankkeita joudutaan
prio risoimaan tehokkuud en ja vaikuttavuuden perusteel la.
I nvestointiohjelman pienillä hankkeilla vastataan myös pienempiin
tarpeisiin, joita ei ole nostettu strategiseen tilannekuvaan.
I nvesto ntiohjel maa hyödyn netään m m. talo usarvioesityksen
valmistelussa.
i

i

I

i

i

I nvestoi ntiohjel ma sisältää isoja keh ittäm ishan kkeita, isoja
perusko rjaushan kkeita ja han kekokonaisu u ksia sekä pienempiä
parantamishankkeita. Investointiohjelma sisältää myös EU:n tuella
tai yhdessä kaupunkiseutujen tai elinkeinoelämän kanssa
rahoitettavia hankkeita. Hankeyhtiöiden kautta rahoitettavat
hankkeet, jo päätetyt kehittämishankkeet sekä osa
perusväylän pidon toimen piteistä eivät sisälly i nvesto i ntiohjelmaa n.
I nvestoi ntiohjel ma perustuu vaikutusten a rvio i n n i n tuottamaan
tietoon. Vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu kunkin hankkeen
me rkittävät va i kutu kset. Arvio id ut ko ko na isva i kutu kset ke rtovat
sen, kuinka investointiohjelma kaikkiaan toteuttaa Liikenne 12
-suunnitelmaa ja sen tavoitteita, ja toisaalta sen, mitä linjauksia
ohjelma ei tue. Rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden
kokonaisvaikutusten arviointia on tehty suunnitelmien ja ohjelmien
vaikutusten arvioinnista annetun lain yleisen
a rvioi ntivelvol isuude n (200 12005, ns. SOVA-laki ) perusteel la.
Vaikutuksia on yleisesti verrattu nollavaihtoehtoon VeO, jossa
hankkeita eitoteuteta. Tieverkon palvelutason osalta on kuvattu
myös tilanne verrattuna nykyhetkeen ja liikenteen
perusennusteeseen, jotta vaikutuksista on saatu kattavampi kuva.
I

Koko ohjelmatason vaikutusten arvioinnissa on ollut tarpeen
tunnistaa enemmän muutoksen suunta kuin suuruus.
I nvestointiohjel man han kkeet ovat val ikoituneet han kekoreih in ( 1 A
ja 1B) hankkeen kiireellisyyden ja toteuttamisvalmiuden mukaan.

Pöytäki rja ntarkastajien nim i ki rjai met
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Hankekoriin 1A sisältyvien hankkeiden suunnitelmavalmius on
riittävä päätöksentekoa varten tai ne ovat muutoin kiireellisiä.
Hankekoriin 1B sisältyvät hankkeet edellyttävät vielä
jatkosu u n n ittel ua en nen han kkeiden toteuttamista.
Väylävirasto pyytää 1 5.9.2021 mennessä lausuntoanne
luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohielmaksi vuosille
2022-2029.

Lausuntokierroksella saatu palaute käydään läpi, ia huomioidaan
kokonaisuus vaikuttavuuden kautta valtion väyläverkon
i nve stoi nti o hje I m a n vi i me i ste ly ssä sekä se u ra ava n
i nve stoi nti o hje I m a n v a I m i ste I u s sa. V äyl äv i ra sto pyytä ä
ta rka ste I e m a a n i nve sto i ntio hie I m a n I u o n n o sta e rity i se sti
seuraavien kysymysten kautta:

1.

Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi sen
v a I m i ste I u pe ri a atteet?
2. Investointiohjelman laatimista ovat ohianneet Liikenne 12
- s u u n n iteI m a n I äh tö koh d at, tavo itteet, strateg i set I i ni a u kset i a
toimenpiteet. Onko mielestänne investointiohielmassa
ko ko n ai s u ute n a o n n i stuttu va staa m a a n s i I I e asetettu i h i n
tavo itte i si i n ? Ov atko i nve sto i nti o hie I m a n pe ru ste I ut v a i kut u ste n
kautta tasapuoliset ja selkeät?
3. Onko mielestänne ohjelmaa mahdollista muuttaa Liikenne 12
- s u u n n ite I m a n ta lo u s ra a m i n p u itteissa sifen, effä
valtakunnallisen Iiikennejäriestelmäsuu nnitelman tavoitteet
tote utu i s iv at p a re m m i n j a ko ko n ai sv ai kutu ste n a rui o i n n i n
mukaan tulos olisi parempi? Miten muuttaisitte ohielmaa ia
miten perustelefte parem mat vaikutukset?
4. Mite n keh iftäi sitte i nvestoi ntiohiel m an I aati mi se n prosessta,
sen päivittämistä ja seurantaa? Saako Väylävirasto riittävästi
ja oikea-aikaisesti tietoa väyläverkon kunnossapito- ia
ke h ittäm i starpe i sta m m. al u ee I I i se n I i i ke n n ei ä ri e ste I m ätyö n,
väy I i e n s u u n n ifte I u n j a asi a kku u syhte i styö n av u I I a?
5. Miten muuten haluatte kommentoida investointiohielmaa?

Humppilan kunnan lausunto
Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi sen
valmisteluperiaatteet?
lnvestointiohjelman laatimista ovat ohjanneet Liikenne 12
-suunnitelman lähtökohdat, tavoitteet, strategiset Iinjaukset ja
to men piteet. Val m istelu periaatteet ovat ymmärrettäviä.
i

Pöytäki rjantarkastajien
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- lnvestointiohjelma ei kuitenkaan heijasta kovin vahvasti
kokonaisvaltaista väyläajattelua, vaan maantie- ja
rautatiehan kkeita ta rkastel laan eri isinä, jopa pistemäisi nä
II

asioina.

Onko mielestänne investointiohielmassa kokonaisuutena
onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin? Ovatko
i nvestoi ntiohjel man perustel ut vai kutusten kautta
tasapuoliset ja selkeät?
On hyvä, että investointiohjelman hankkeet vähentävät
ju nalii kenteen häi riöherkkyyttä ja parantavat täsmäl isyyttä
väl ityskyvyltään ongelmallisilla ratajaksoi la. Ha n kkeet myös
isäävät mahdol lisu u ksia lisätä henkilö ikenteen junatarjontaa
I nvestoi ntio hjelman tieha n kkeet parantavat kansai nväl istä,
alueellista ja alueiden sisäistä saavutettavuutta.
I

I

Ii

I

Niiden hankkeiden osalta, jotka eivät ole päässeet
toteutuskoreihin 1A tai 1B, vaan ovat "ulkona", ohjelman
perusteluista ei käy hankekohtaisesti ilmi, miksi ne eivät ole
toteutusohjelmassa ja mitä pitäisi tehdä (ja kenen), että hanke
etenisi. Tähän kaipaisi lisää selkeyttä ja läpinäkyvyyttä.

Onko mielestänne ohjelmaa mahdollista muuttaa Liikenne 12
-s u u n n itel man talousraam i n pu itteissa siten, että
valtaku n nal I isen i i ken nejäriestel mäsu u n nitel ma n tavoitteet
toteutu isivat parem m i n ja kokonaisvai kutusten arvioi n n i n
mukaan tulos olisi parempi? Miten muuttaisitte ohjelmaa ia
miten perustelette paremmat vaikutukset?
I

Helsingin ja Porin välinen valtatie 2 ja sen kehittäminen on
huomioitu investointiohjelmassa. Erityisesti valtatie 2:n
parantaminen Humppilan kohdalla puoltaa paikkaansa 1A
korissa. Valtatie 2 on tunnistettu kehittämistarpeena myös
liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa. Valtatiellä 2 on
palvelutaso-, tu rval lisu us- ja standard ipuutteita. Sen sijaan
Valtatie 9:n merkitystä Tampereen ja Turun välillä ei ole riittävästi
tunnistettu, eikä siihen kohdistettuja toimenpiteitä voida pitää
riittävinä. Valtatie 9 on valtakunnallisesti merkittävä pääväylä ja
sitä myötäilevä rautatie on Suomen kattavin yhtenäinen
poikittaisväylä Skandinavian ja Venäjän välillä ulottuen Turusta
aina Niiralaan saakka. Se yhdistää viisi vahvaa yliopistokaupunkia
(Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio ja Joensuu) sekä suuren
joukon elinvoimaisia pienempiä kaupunkeja ja maalaiskuntia.

Pöytäki rjantarkastajien
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Painaville maantiekuljetuksille liian heikkokuntoiset tieosuudet ja
sillat aiheuttavat ajoaikojen pidentymisen kautta henkilö- ja muita
kustann uksia, po lttoaineku uja, hi id ioksid päästöjä ja mu ita
ym päristöhaittoja. Alem piasteisen tieverkon merkitys o n keskeistä
elinkeinoelämälle ja haja-asutusalueen väestölle. Alempiasteista
tieverkkoa ei kuitenkaan käsitellä ohjelmassa riittävällä tasolla.
iI

I

i

Yhteishan kkeiden kii nteä kustann usja ko vyöryttää aiemm in valtion
vastuulla olleen väyläverkon kustannuksia kuntapuolelle jota ei
voida pitää hyväksyttävänä.

Miten kehittäisitte investointiohielman laatimisen prosessia,
sen päivittämistä ja seurantaa? Saako Väylävirasto riittävästi
ja oikea-aikaisesti tietoa väyläverkon kunnossapito- ia
keh ittäm istarpeista m m. al ueel I isen I i i ken neiäriestelmätyön,
väylien suunnittelun ja asiakkuusyhteistyön avulla?
Valtio laatii useita toisiinsa kytkeytyviä liikenteellisiä ohjelmia ja
tarkasteluja, kuten liikenneverkon strateginen tilannekuva,
va ltaku n nal nen iikennejärjestelmäsu u n n itelma, Väyläviraston
nvestointiohjelma ja ELY-keskusten tien pidon ja kenteen
suunnitelmat. Näiden väliseen seurantaan ja tiedonkulkuun, niin
sisällön, kuin vuorovaikutuksenkin osalta, olisi hyvä jatkossa
kiinnittää huomioita ja varata riittävät resurssit, sekä neuvotella
muiden neuvottelukuntien kanssa.
Ii

I

Ii i

i

Miten muuten haluatte kommentoida investointiohielmaa?
On hyvä että liikennepolitiikassa lisääntyy suunnitelmallisuus,
pitkäjänteisyys ja läpinäkyvyys. Näin kuntien omassa toiminnassa
ja edunvalvonnassa voidaan laittaa panoksia eniten niiden
kohteiden ed istäm iseen, joi le myös su u nn ittel u perusteista löytyy
parhaat perustelut, ja paikallistuntemus auttaa nostamaan esiin
sellaisia hankkeita, jotka ovat kokonaisuuden kannalta ja
investoi ntio hjelman laati m ista ohjaavien kriteerien nä kokul masta
toteuttamiskelpo isia.
I

lnvestointiohjelman tieverkon rahoitustaso on kuitenkin täysin
riittämätön, minkä vuoksi tärkeitä investointitarpeita jää
rahoittamatta. Suunnitelmassa pitää pystyä paremmin
h uolehtimaan etenki n alempiasteisen tieverko n korjausvelan
kasvun taittumisesta elinkeinoelämän ja maaseudun väestön
toimintaedellytysten, lii kkumisen ja monipaikkaisen asumisen
turvaamiseksi.

Pöytäki rja nta rkastajien

Hallitus

n i m i ki

rjaimet

@
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LAUSU NTO VALTION VÄYLÄVERKON I NVESTOI NTIOHJ ELMASTA VUOSI LLE 20222029

Khall 242
(jatkoa)

S

Valmistelija:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää antaa edellä esitetyn lausunnon
Väylävirastolle.

Päätös

HWäksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäki rjantarkastajien nim i kirjaimet

Hallitus

7OO

4447

@
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VANHUSNEUVOSTON NIMEÄMISPYYNTO
Khall 243

S

Humppilan kunnan vanhusneuvostossa on ollut edustus
eläkejärjestöistä, lautaku n n ista, hal litu ksesta sekä FS H KY: stä.
husneuvosto toi m i ku n nan hallituksen ohjeistu ksessa
itsenäisesti puheenjohtajansa johdolla.

Va

n

i

Vanhusneuvosto voi valita oman puheenjohtajansa sekä
sihteerinsä.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää
1) nimetä vanhusneuvostoon oman edustajansa ja
2) pVytää lautakuntia ja eläkeläisjärjestöjä nimeämään omat
ed ustajansa va n h usneuvostoon.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti
1 ) nimetä vanhusneuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi
Markku Niinisen ja
2) pyytää lautakuntia ja eläkeläisjärjestöjä nimeämään omat
ed ustajansa vanh usneuvostoon.

Pöytäki rjantarkastajien nim i kirjai met
Hallitus

@
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LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JA SEUDULLISEN
TYöLLISYYDEN HOI DON SU U N N ITTE LU N ALOITTAM I N EN
Khall 163 S
Liite 70
24.5.2021

Humppilan kunta on yhdessä Lounais-Hämeen
kou utuskuntayhtymän kanssa keskustellut seud ull isen
työl lisyyd en hoidon suunn ittelusta. Keskustel ujen tavoitteena on
solmia aiesopimus Humppilan kunnan ja Lounais-Hämeen
kou utuskuntayhtymän väl le seud u llisen työl isyyden ho idon
suunnittelun edistämiseksi. Aiesopimuksen ovat aiemmin
hyväksyneet Tammelan, Jo kioisten ja Ypäjän ku nnan hal itukset.
I

I

iI

I

I

Yhteistyön tavoitteena on kehittää sellaisia työllisyydenhoidon
palveluita, joissa kou utusku ntayhtymän ja seud u isen
työl isyyd en hoidon verkostot yhdessä sidosryh m ien ja
yritysmaailman kanssa mahdollistavat niin osaamisen
keh ittäm isen ku n kunta laisten paremman sijo ittumisen
työelämään.
II

I

I

i

Sopim usko konaisu us koostuu kolmesta sopi mu ksesta, jotka ovat
aiesopimus, allianssisopimus ja palvelusopimus. Ensimmäisenä
näistä käsitellään aiesopimus.

Lounais-Hämeen kou utuskuntayhtymä n yhtymäjohtaja Maaria
Silvius on kutsuttu kunnanhallituksen kuultavaksi kertomaan
seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelun tilanteesta ja miten
prosessi voisi edetä Humppilan kunnan ja Lounais-Hämeen
koulutuskuntayhtymän välillä.
I

Aiesopimus on liitteenä 70
Valmistelija:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi saaduksi yhtymäjohtajan esittelyn
seud u isen työl isyyd enho idon suu nn ittel usta ja
2) päättää aiesopimuksesta.
I

II

Käsittely:

teki m u utetu n päätösehdotu ksen : Ku nnanhallitus
merkitsee tiedoksi saaduksi yhtymäjohtajan esittelyn
seud u lisen työl isyyden hoidon su un nittelusta ja
päättää hyväksyä aiesopimuksen.

Kun nanjohtaja

1)

I

I

2)
Päätös:

Pöytäkirjanta rkastajien
Hallitus

Hyväksfiti n mu utetun päätösehdotu ksen
i

n i m i ki

rjaimet

m

ukaisesti.
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LOUNAIS.HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JA SEUDULLISEN
TYöLLISYYDEN HOI DON S U U NN ITTELU N ALOITTAM I N EN

Khall 244

Louna is-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymäjohtaja Maaria
Silvius on tiedustellut Humppilan kunnalta edustusta työryhmään
tyol isyydenhoidon jatkosuun n ittel ua aiesopi mu ksen pohjalta.
Käydyissä keskusteluissa on nähty hyväksi kokoonpano, jossa on
edustus sekä työpajalta, että johtavista viranhaltijoista.

S

I

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

Valmistelija:

Kj: Kunnanhallitus päättää nimetä Lounais-Hämeen
isyyden hoidon työryhmään H um ppilan
kunnan edustajiksi Jaana Löyttymäen, Marko Huhtasen, Matias
Penttisen ja Jyri Sarkkisen.

Päätösehdotus:

ko ul utuskuntayhtymän työ

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Pöytäki rjantarkastajien
Hallitus

II

n

i
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@
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VAASAN HALLI NTO.OI KEU DE N VASTI N E PYYNTO 2069412021 KOS
LAUTAKUNNAN pÄÄröSrÄ S+5tZt .4.2021

KI

EN TE KN ISE N

Khall 245 S
Liite 107, 108, 109,

110,111,112

Vaasan hallinto-oikeus varaa Humppilan kunnalle tilaisuuden
antaa kirjallisen vastineen koskien teknisen lautakunnan päätöstä
545121 .4.2021, jolla tekninen lautakunta myönsi Humppilan
Kau kolämpö Oy: lle ym pä ristöl uvan ki inteistöl le 1 03-402-6-633.
Ym päristöl u pa koskee energ iantuotantolaitoksen toi m ntaa sekä
jätteen ammattimaista käsittelyä ja hyödyntämistä. Kirjallisen
vastineen toimittamiseen on myönnetty lisäaikaa 22.9.2021 astl
i

Valmistelija

Mari Honkonen, tekninen johtaja, p. 050 364 8702
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, p. 044 7294 881
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. O44 7064 4447

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää antaa Vaasan hallinto-oikeudelle
kirjallisen vastineen seuraavasti :
Humppilan Kaukolämpö Oy:n voimalaitosrakennus on valmistunut
KTJ:n rakennustietojen mukaan vuonna 1994 ia ollut toiminnassa
ko. ajankohdasta lähtien. Maakuntakaavassa (2040) alue on
merkitty työpai kka-al ueeksi (TP). Voi massa oleva n Kirkonseud un
rakennuskaavan muutos on hyväksytty Humppilan
ku nnanvaltuustossa voi malaitosrakennu ksen ol lessa jo
toiminnassa ja ko. kaavan mukaisesti alue on teollisuus- ja
varasto rakenn usten korttelial uetta. Al ueiden käyttö on
merkittäviltä osin toteutunut. Edellä oleva huomioiden
ym päristöl uvan myo ntäm nen ei siten edel lyttänyt nykyisen
kaavan ajanmukaisuuden arviointia.
i

Tieyhteys kiinteistölle 103-402-6-633 on muodostunut
loh komisessa, rekisteröity 27 .1 2.1994 ja al ueel isessa
tietoimituksessa v. 2017 viety kiinteistörekisteriin
käyttöoikeusyksi kkönä K1 4680. Ajoneuvol iittymän sijainti
Humppilantiellä on kaavan mukainen.
l

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Juha Laaksonen ei ole ollut
esteellinen hallintolain 27 $ ja 28 $ perusteella.
Päätös

Pöytäkirja ntarkastajien
Hallitus

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti
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VUODEN 2022 T ALOUSARVION JA VUOSI EN 2022-2024 TALO USS
LAADINTAOHJEET
Khall 246
Liite 113

UUNN

ITE

LMAN

S

Kuntalain 110 $:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun
mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi
talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja
velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi (suunnitelmakausf . Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen
tu rvataan. Talousarviossa ja -suunnitel massa hyväksytää n
kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän
vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden
alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää
yksi lö idyistä toimen piteistä, joi la a ijäämä main ittuna ajanjaksona
katetaan.
I

I

ja to im inna n tavoitteid en
ja
sekä siinä osoitetaan, miten
tuloarviot
määrärahat
edellyttämät
ja
tuloarvio voidaan ottaa
rahoitustarve katetaan. Määräraha
brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on
käyttötalo us- ja tu loslaskelmaosa sekä nvestointi- ja rahoitusosa.

Ta lousarvioon otetaan tehtävien

i

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt ohjeet noudatettaviksi
vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024
taloussuunnitelman laad innassa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rjanta rkastajien
Hallitus
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MUUT ASIAT
Khall 247

S

Keskusteltiin kunnanjohtajan osallistumisesta Hämeen Liiton
järjestämälle Asumisen Häme - opintomatkalle Tanskaan 3.5.1 1.2021 yhdessä muiden maakunnan kuntajohtajien kanssa
Opintomatka on kunnalle maksuton. Kunnanhallitus piti
osallistumista hyvänä ajatuksena.

Pöytäkirjantarkastajien nim kirjaimet
Hallitus
i
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

248

Seuraavista päätöksistä eisaa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua taitäytäntöönpanoa.
Pykälät: 216, 217, 240, 241, 245, 247

Kieltojen
perusteet

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 $:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 214,215,218,219, 220,221,222, 223,224,225,226,227,228,229, 230,
231, 233,234, 235,236,237, 238, 239, 242,243,244,246
HVaIL 3 $:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OI

KAISUVAATI

M

Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

USOHJ EET
Seuraavii n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjall isen oikaisuvaati

m

uksen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Humppilan kunnanhallitus
Kisakuja 2
31640 Humppila
Pykälät: 214,215,218,219,220, 221, 222,223,224,225,226,227, 228,229, 230,
246
2
242
235 236 237 238
231 23
päätöksen
päivän
tiedoksisaannista.
kuluessa
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14
jäsenten
tietoon 7 päivän kuluttua
Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan
pöytäki rjan nähtävänäolopäivästä.
Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 20.9.2021. (7+14)

Tiedoksianto
asianosaisellei)

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Matias Penttinen
vs. Hallinto
Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 S)
annettu postin kuljetettavaksi, 21 .9.2021

Asianosainen

Matias Penttinen
vs. Hallinto hta
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

@
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
asianosainen sekä kunnan sen.
kunnallisvalituksin
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 (vaihde)
faksi 029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika
7+30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
7+30 päivää

Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pykälä

Valitusaika 7+30 Päivää

Valituskiria

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.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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.
Pykälät
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1):nimi, osoite ja

postiosoite
postiosoite

oi kaisuvaatim usohje/val itusosoitus li itetään
ki
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

Lisätietoja

Yksityiskohtainen

