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Nro

19t2021

KOKOUSAIKA
maanantaina 1 5. 1 1 .2021 klo 1 8.00-20.22

KOKOUSPAIKKA
Hybridi: Teams ja Valtuustosali, Kunnantalo

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

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

Poissa:
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
ja läsnäolon peruste

Marita Ketola, kunnanvaltuuston pj.

Vesa-Pekka Hirvioja, kunnanvaltuuston I varapj.
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijä
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Johan na Ku ronen, hal I intosi hteeri, pöytäki rjan pitäjä

Poissa:
Juha Laaksonen, kunnanvaltuuston ll varapj

LAILLISUUS JA
pÄÄrösvRlrASUUS 30e s

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

310 S

ASIAT JA VALITUSOSOITUS 311 - 328 S

POYTAKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

KariAhola

Pöytäkirjanpitäjä

Johanna Kuronen

pöwÄrr R.rRtrt TARKASTU s
Pöytäkirja on tarkasteftu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu
nim ikirjaim illamm e

Tarkastusaika
19.11.2021

Reiia Kaario Virpi Hautala
POYTAKIRJAN
ruÄnrÄullÄor-o

Paikka ja pvm
22.1 1 .2021 kunnan kotisivuilla

Allekirjoitus
ilmoitustaulun hoitaia
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KOKOUSAIKA Liite Maanantai 15.11.2021 klo 18.00 -20.22

KOKOUSPAIKKA Nro Hybridi: Teams ja Valtuustosali, Kunnantalo
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus
Tiedoksi merkittävät asiat
Hämeen haja-asutu ksen vesi h uoltostrateg iatyö n
ohjausryhmän lausuntopyyntö koskien Hämeen haja-
asutuksen vesihuoltostrategia 2030 -luonnosta
Hämeen ELY-keskuksen lausuntopyyntö koskien
Läntisen suomen vesihuoltostrategia 2050 -luonnosta
Wenäjän kartanon maanvuokrasopimus
Jo ki lääni n kansalaiso pisto n toi m i nnan järjestämistä
koskeva sopimus
Ki rjastopalvel uko konaisu uden ostam i nen Forssan
kaupungilta
Ku n nanjohtajan ajan kohtaiskatsaus
Pykälän 300/1 .1 1 .2021 tarkastaminen
Kanta-Hä meen työl I istym istä ed istävän mon ialaisen
yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 1 .1 .2022 alkaen
Muistamisohjeen päivittäminen
Kunnanviraston kiinniolo jouluna ja uutena vuotena
Valtu ustoaloitteet osal I istavasta budjetoin nista sekä
ilmalämpöpumppujen hankkimisesta
Valtu ustoaloite yhd enverta isu uden ed istämisestä
Lausuntopyyntö LHKK:n
ta lo ussuu nn itelmaehdotu ksesta
Vaalilautakunnan ja -toimikunnan asettaminen
maakuntavaaleihin 2022
Talousa rviovalmistelu 2022
Ed ustajien n imeä minen FS H KY: n yhtymäko kou kseen

Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 22.1 1 .2021
alkaen kotisivuilla

PUHEENJOHTAJA Merk. KariAhola
JULKIPANO.
TODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
10.11.2021
Todistaa:
I I moitustau lu n hoita ia



@
HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
15.11.2021

2

Khall 309 S

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVALTAISUUS

Kunnanhallituksen päätöksen 11.1.2021 16$:n mukaan
ku n na n hal I itu ksen varsi naiset kokou kset pid etään 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
esitysl istat lähetetään säh köpostilla vi i meistään koko usta
edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja
kunnanvaltuusto n pu heenjohtaj i I le sekä postitetaa n n iille
kun nan hal I itu ksen jäsenil le ja kunnanvaltuuston pu heenjohtajille,
jotka haluavat esityslistan postitse.

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

Päätös: Ku n na nhal litu ksen puheenjohtaja totesi kokouksen lai I I isesti
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien n i m i ki rjaimet
Hallitus
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Päätösehdotus:

Päätös:

Pöytäki rjantarkastajien n i m i ki 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 .2O2115$: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 : Kunnan hallitus val itsee pöytä ki rjantarkastaji ksi Reija Kaa rion
ja Virpi Hautalan.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kokouspvm
15.11.2021
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TrEDoKsr MERKrrrÄvÄr AstAT

Khall 311 $

Päätösehdotus

Päätös:

Pöytäki rjantarkastajien n i m i ki rjaimet
Hallitus

A Pöytäkiriat
1. Maakuntahallituksen pöytäkirja, 18.10.2021, luettavissa ko.

VefkkOSiVUiltä frttps://www.hameenliitto.filpaatoksenteko-ja-hallinto/toiminta-
asia kirjat/esityslistat-ja-poyta ki rjatl

2. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto, pöytäkirja,
26.1 0.2021, I uettavissa ko. verkkosivu i ltä trttps://t<trshp.tweb.ri

3. FSHKY, yhtymähallituksen pöytäkirja, 25.10.2021, luettavissa
ko. verkkosivuilta www.fshky.fi

4. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän hallitus, pöytäkirja,
26.10.2021 , luettavissa ko. verkkosivuilta roytat iryutILHKK - Lounais-

Hämeen koulutuskuntayhtymä

5. KHSHP, hallituksen pöytäkirja, 2.11.2021, luettavissa ko.
VerkkosiVu iltä trttps://t<trsh p.tweb.fi

Kj: Kunnanhallitus merkitsee edellä esitetyt pöytäkirjat tietoonsa
saaduksi.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kokouspvm
15.11.2021
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nÄueeru HAJA-AsuruKsEN vESTHUoLToSTRATEGIATöru ontausRYHMÄN
LAUSUNTOPYYNTö KOSKIEN HÄMEEN HAJA.ASUTUKSEN
VESIHUOLTOSTRATEGIA 2O3O .LUONNOSTA

Khall 312 $ Hämee n haja-asutu ksen vesi h uoltostrateg iatyön ohjausryh mä
pyytää lausuntoa Humppilan kunnalta, Humppilan kunnan
ympäristönsuojelulta sekä H u m ppi lan kun na n viemäri laitokselta
koskien Hämeen haja-asutu ksen vesi huoltostrateg ia 2030
-luonnosta. Lausuntopyynnön mukaan vesihuoltostrategian 2030
'keskeisinä tavoitteina on esittää vesihuollon alueelliset ja
toi min nall iset erityispi i rteet, haja-asutu ksen vesi h uo I lon
kehittämistarpeet sekä eri toimijat osana haja-asutuksen
vesi h uoltoketjua' sekä'esittää yhteisiä ja toimijakohta isia
suosituksia, joita hyodyntämällä saavutetaan haja-asutuksen
vesihuoltostrategian visio vuoteen 2030 mennessä'.

Valmistelija:

Päätösehdotus

Mari Honkonen, tekninen johtaja, p. 050 364 8702

Kj: Kunnanhallitus päättää antaa Hämeen haja-asutuksen
vesi h uo ltostrateg iatyön ohjausryh mäl le seu raavan lausun non
koskien Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia 2030
-luonnosta:

Strateg ialuonnos vastaa hyvi n strateg ial uon no ksessa esitettyihi n

tavoitteisiin. Positiivisena asiana nähdään mm. tavoite alueen eri
to i m ijoiden yhteistyö n ja yhteyd en pidon I isäämisestä.
Strategialuonnoksessa on selvitetty kattavasti olemassa olevaa
tilannetta koko Hämeen alueella ja tunnistettu olemassa olevat
haasteet (mm. vapaa-a1an asukkaiden määrän mahdollinen
kasvaminen, vedenhan ki n nan haasteet, jätevesiverkostojen
ka n nattavu uden haasteet haja-asutusal uei I la). Ku n na nhallitus
kuitenkin huomauttaa, että esimerkiksi Humppilan kunnan
viemäri laitos tarjoaa I i ittym isma hdol I isu utta myös ki i nteistöi I le,
jotka eivät sijoitu viemäri la ito ksen toi m inta-alueel le. Haasteena
tällä hetkellä on myös myytyjen jätevesikuutioiden jääminen
tavoitetasosta, mikä viittaa vedenkäytön vähenemiseen osalla
jätevesiverkostoon liittyneistä kiinteistöistä.
Haja-asutuksen vesihuollon suosituksissa vesihuollon
arvostuksen lisäämiseksi mainitaan mm. vesihuollon
taksarakenteen muuttamisesta vastaamaan
aiheutumisperiaatetta. Tätä kohtaa olisi mahdollisesti syytä avata
lopullisessa strategiassa, jotta asia ei jää tulkinnanvaraiseksi
käytännön toteutumisessa. Positiivisena asiana nähdään
koko naisu udessaan vesi h uo I lon kannattavuuden potentiaal i nen
paraneminen ja siten vesihuollon tarjoamisen mahdollisuuksien
lisääntymi nen haja-asutusal uei I la suositusten vai kutu ksesta sekä
mm. eri toimijoiden osaamisen kehittäminen ja tehtävien
selventä m i nen sekä vesihuoltopa lvel ujen turvaam inen.

Pöytäki rja nta rkastajien ni m i ki rjai met
Hallitus
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HÄMEE N HAJA-AS uru KSE N vEsr H uoLTosrRATEG rATyötq ontlusRYHMÄN
LAUS U NTOPYYNTö KOSKI E N NÄTUECru HAJA-AS UTU KSEN
VESIHUOLTOSTRATEGIA 2O3O -LUONNOSTA

Khall 312 S
(jatkoa)

Päätös Hyväksyttii n ehdotu ksen m ukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nimi ki rjai met
Hallitus
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HÄMEEN ELY.KESKUKSEN LAUSUNTOPYYNTö KOSKIEN LÄNTISEN SUOMEN
VESIHUOLTOSTRATEGIA 2O5O .LUONNOSTA

Khall 313 S Hämeen ElY-keskus pyytää lausuntoa Humppilan kunnalta ja
Humppilan kunnan viemärilaitokselta koskien Läntisen
Suomen vesihuoltostrategia 2050 -luonnosta sekä vuoteen 2030
u lottuvaa toi menpideohjelmaluo n nosta. Lausuntopyyn nössä
pyyd etään erityisesti'arvioimaan to i men pid eohjel ma luon noksessa
esitettyjä keinoja ja toimenpiteitä oman toiminnan kannalta sekä
toi men piteil le esitettyjä päävastu utahoja ja tavoiteaja n ko htia'.

Strategia I uon nos koostu u yhteisestä visiosta sekä tavoitetilo ista,
jotka on tarkoitus saavuttaa viimeistään vuoteen 2050 mennessä.
Visiona on seuraava: 'Läntisen Suomen vesihuoltopalvelut ovat
ensi I uo kkaisia ja reagoivat toi m i ntaym päristön m u uto ksi i n'.
Asetetun vision saavuttamiseksi on valittu kuusi painopistettä
(resu rssit, vesihuolto-omaisuus, toi m i ntavarm uus, osaam i nen,
terveys ja ym pä ristönsuojel u, energ iavi isa us ja
resurssitehokkuus), jotka ovat tunnistettuja ns. heikkoja kohtia.
Vuoteen 2030 u lottuva n to imenpideohjelman tarkoitu ksena on
vahvistaa edellä mainittuja painopisteitä sekä varmistaa vision ja
tavo iteti lojen toteutuminen.

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Mari Honkonen, tekninen johtaja, p. 050 364 8702

Kj: Kunnanhallitus päättää antaa Hämeen ELY-keskukselle
seuraavan lausunnon koskien Läntisen Suomen
vesihuoltostrategia 2050 -luonnosta sekä vuoteen 2030 ulottuvaa
toimenpideluonnosta:

Strategialuonnoksessa on selvitetty kattavasti alueen
nykytilannetta. Nykytilanteen osalta huomautetaan, että välitön
verkostojen laajentam istarve ei ole ka i ki lla vesi huoltolaitoksilla
päätepisteessä, vaan laitoksilla saattaa olla toiminta-alueita, joille
esim. jäteverkostoa ei ole vielä rakennettu. Resursseja joudutaan
siis edelleen suuntaamaan uusien verkostojen rakentamiseen
mm. rakenteiden kunnossapitämisen lisäksi. Strategian tavoitteen
('laadukas, toimiva, erilaisiin riskeihin varautunut, energiatehokas
ja kohtuuhintainen vesihuolto läntisen Suomen asukkaille')
katsotaan olevan kattava. Strategiassa on huomioitu hyvin myös
kiinteistökohtainen vesihuolto.

Toimenpideohjelmassa toimenpiteet on jaoteltu kahdeksaan osa-
alueeseen ja kussakin osa-alueessa on esitetty toimenpide,
päätoteuttajatahot, kohderyhmät sekä tavoiteajankohdat.

Toimenpideohjelmassa on vastattu hyvin strategian tavoitteisiin ja
positiivisena nähdään mm. pohjaveden suojelusuunnitelmien
päivittäm i nen, säännöl li nen koul utuksen järjestä m i nen vesi h uo ltoa

Pöytä ki rjantarkastajien n i m iki rjaimet
Hallitus
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Päätös

Pöytä ki rjanta rkastajien n i m i kirjai met
Hallitus

koskien eri toimijoille mukaan lukien luottamushenkilöt sekä
val m ius- ja varautu m isha rjoitusten järjestäm inen.

Vesihuoltolain 4 $ mukaisesti kunnan tulee kehittää vesihuoltoa
al ueel laa n yhteistyössä vesi h uoltolaitosten ja m u iden toi m ijoiden
kanssa. Toimenpideohjel massa esitetyn vi ran haltijan ja
luottamuselimen valitseminen pitäisi siten olla määritelty kunkin
kunnan hallintosäännössä jo tällä hetkellä.

Yhteydenpidon ja tiedonvaihdon osalta kuntien ja kunnan alueella
toimivien laitosten välisiä yhteistyotapaamisia koskien
strategiassa o I isi hyvä painottaa sään nö I I istä tapaam isajan kohtaa
esim. vähintään kerran vuodessa (vrt. strategiassa jatkuvaa, 2-5
vuoden välein). Esimerkiksi Forssan seudun vesihuollon
seurantaryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Hulevesien kokonaisvaltaisen hallinnan osalta toimenpiteisiin olisi
syytä ryhtyä jo suunnitelmakauden alussa (vrt. strategiassa 2028)

Hyväksyttiin ehdotuksen m ukaisesti

Kokouspvm
15.11.2021
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HÄMEEN ELY.KESKUKSEN LAUSUNToPYYNTö KOSKIEN LÄNTISEN SUOMEN
VESIHUOLTOSTRATEGIA 2O5O .LUONNOSTA
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Tekn.ltk. 49 S
24.4.2019

Päätösehdotus:

Päätös:

Khall 119 S
20,5.2019

Päätös

WENÄJÄN KARTANON MAANVUOKRASOPIMUS

Yksityiselle toimijalle myydyn Venäiän ala-asteen iääkiekko-
kau kalo s4'aifsee Wen äjän kartan on til al I a 1 03-406- 1 -327.
J ääkie kkokau kalon käytöstä ia vastu ide n iakautu misesfa ku n n an
ja maanomistajan välillä on syytä solmia erillinen
maanvuokrasopimus.

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus hyväksyy maanvuokrasopimuksen tehtäväksi
kunnan ja maanomistajan välille sekä valtuuttaa nimeämänsä
henkilöt allekirjoittamaan kunnan puolesta
maanvuokrasopimuksen koskien Venäiän iääkiekkokaukaloa.

Päätettiin esityksen m ukaan

Kj: Kunnanhallitus pääftää

1.) hyväksyä maanvuokrasopimuksen tehtäväksi kunnan ia
maanomistajan välille sekä

2.) valtuuttaa kunnanjohtaian ia teknisen iohtaian
allekirjoittamaan kunnan puolesta maanvuokrasopimuksen
koskie n V e n äjän jääkie kko ka u kaloa.

Hyväksyttiin ehdotuksen m ukaisesti.

Tekn.ltk. 75 S
Liite 6
21.1.2021

Kunnanhallitus on kokouksessaan 495/20.5.201 I hyväksynyt
liitteenä olleen maanvuokrasopimuksen. Maanomistaia esittää
m a a nv u o kra so p i m u ksee n te htäv äksi se u raav at m u uto kset :
- sopimuksen tarkoitus ('Omistaia ei vastaa vuokra-alueella

mahdollisista tapahtuvista henkilö- tai materiaalivah ingoi sta tai
mahdollisesta maapohjan saasfumisesta. Vuokralainen vastaa
vuokra-aikana tapahtuvasta toiminnastaan tai
laiminlyönnistään aiheutuvasta maaperän tai pohiaveden
p i I a a n tu misesfa se kä m u u sta y m p ä ri stöv a h i n g o sta.
V u o kral ai n e n va sta a m ah do I I i si sta v u o krau stoi m i n n a n
aiheuttamien haitallisten ympäristövaikutusten
v äh e ntäm i se n/po i sta m i se n ku sta n n u ks i sta i a ko ru a u ksi sta.
Vuokralainen vastaa kaikista Omistaialle tai kolmannelle
osapuolelle aiheutuneista vahingoista ia haitoista, iotka

Pöytä ki rjantarkastajien n i m i ki rja i met
Hallitus
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Tekn. ltk. 15 S
Liite 6
21.1.2021
(jatkoa)

WENÄJÄN KARTANON MAANVUOKRASOPIMUS

johtuvat vuokralaisen vuokra-alueella harioittamasta
toiminnasta.');
- sopimuksen voimaantulo ja sitovuus sekä raukeaminen

( p o i stettu ku n n a n I u n a stu so i ke u tta ko skev a ko hta, I i s ätty
' lukuun ottamatta sitä, että Vuokralainen vastaa kaikista
Omistajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista
vahingoista ja haitoista, jotka iohtuvat vuokralaisen vuokra-
alueella harjoittamasta toiminnasta. '); ia

so p i m u kse n p ä ätty m i n e n ( so p i m u kse n p ä ättym i sai a n ko hta v,

2041).

Päätösehdotus: Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus

1) hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen; ia

2) valtuuttaa nimeämänsä henkilöt allekirioittamaan kunnan
p uole sta m aanvuokra so pi m u kse n.

Päätös P äätetti i n eh dotu kse n m u ka a n.

Khall 38 $
Liite 18
1.2.2021

Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus pääftää
1.) hyväksyä liitteenä olevan vuokrasopimuksen; ia

2.) valtuuftaa nimeämänsä henkilöt allekirioittamaan kunnan
pu ole sta m aanv uokraso pi m u kse n.

Käsittely: Kj te ki m u uto se sitykse n : P a I a u tetaa n ta kai si n v a I m i ste I u u n

Päätös Hyväksyttiin mu utosesitykse n m u kaisesti.

Pöytäki rja ntarkastajien n i m i ki rjai met
Hallitus
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Tekn.ltk. 128 S
25.10.2021

Päätösehdotus:

Päätös:

Khall 314 $
Liite 132

Valmistelija:

Päätösehdotus

WENÄJÄN KARTANON MAANVUOKRASOPIMUS

Maanvuokrasopimusluonnos liitteineen tuodaan lautakuntaan
oheismateriaalina.

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että
ku n n an h al I itu s hyväksyy m aa nv uokraso pi m u ksen te htäv äksi
kunnan ja maanomistajan välille sekä valtuuttaa nimeämänsä
henkilöt allekirjoittamaan kunnan puolesta
m aa nv u okraso pi m u kse n.

Pääteftiin ehdotuksen m ukaan.

Mari Honkonen, tekninen johtaja, p. 050 364 8702

Kj: Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä maanvuokrasopimuksen kunnan ja maanomistajan

välille ja
2) valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan

maanvuokrasopimuksen Humppilan kunnan puolesta.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien n im i kirjai met
Hallitus
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JOKI LÄÄN I N KANSALAISOPISTON TOIM IN NAN JÄRJ ESTÄN,I ISTÄ KOSKEVA
SOPIMUS

Khall 315 S
Liite 133 Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat ylläpitävät yhdessä

Jokiläänin kansalaisopistoa. Opisto järjestää opetusta kuntien
alueella yhteensä yli 4000 tuntia vuodessa. Opisto käyttää noin
40 opetustilaa em. kunnissa.

Nykyisin voimassa oleva Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan
järjestämistä koskeva sopimus on allekirjoitettu Humppilan,
Jokioisten ja Ypäjän kuntien kesken vuonna 1999.

Sopimukseen on aiemmin päivitetty rehtoripalveluiden muutos.
Niitä ei enää osteta Forssan kaupungilta, vaan opistolla on oma
50 % tyoaikaa tekevä rehtori. Koska sopimus on n. 20 vuoden
takaa, on todettu, että on tarpeellista päivittää se tarvittavilta osin,
mm. opetustiloista perittävien vuokrien ja hallintoon liittyvien
asioiden osalta. Sopimuksen päivitystä on valmisteltu kevään ja
kesän aikana. Siitä neuvoteltiin ylläpitäjäkuntien kesken
1 0.6.2021. Neuvottel u issa päädyttiin yksi m iel isesti esittämään
liitteenä olevaa päivitettyä sopimusta hyväksyttäväksi.

Valmistelija Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447
Anssi Lepistö, sivistysjohtaja-rehtori, p. 044 706 4412

Päätösehdotus Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy
Humppilan kunnan puolesta esityslistan liitteenä olevan,
Joki lään i n kansala isopiston toi m i n nan järjestä m istä koskevan
sopimuksen siten, että se tulee voimaan 1.1.2022 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen m ukaisesti

Pöytäki rjantarkastaj ien n i m i ki rjai met
Hallitus
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KI RJASTOPALVELU KOKONAIS U U DEN OSTAM I N EN FORSSAN KAU PU NG I LTA

70s
Elala 3.11.2021 valmistelija: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö p. 044 706 4412

Forssan kaupunginhallitus pyytää Humppilan kuntaa ilmoittamaan
palveluyhteistyön aloittamisesta ja sitä koskevan sopimuksen
tekem isestä koskevan ka n nanotto nsa Forssan kaupu ng i I le.

Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ia
Y p äj ä n k u nti e n ki rj a stoj e n e I i Lo u n a-ki ri a stoie n yhfeisessä
Krjastopalveluita seudullisesti -hankkeessa on 1 .4.2020 alkaen
se lvitetty se u d u I I i se n yhte i styö n ti ivi stä m i stä m m. se utu ki ri a sto a i a

ki rj a sto a uto p a lve I u ita ko skev i n o si n. Ete I ä- S u o m e n
aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 44 500
euroa.
Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

Hankkeen lähtökohtana on ollut seudun kiriastopalveluiden
sa atav u u de n ja I a ad u n tu rv a a m i n e n se kä ki ri a sto pa lve I u ide n
hallinnon keventäminen, jotta voidaan hillitä kustannusten nousua
ja ehkäistä palvelutason romahduksia.

Forssan kaupungin ja seudun kuntien yhteistä seutukiriastoa
koskeneen esiselvityksen valmistuttua kaupungin ia kuntien
edustajat
n e uvotte I iv at se utu ki rj asfosfa v u ode n 202 t h u hti-to u koku u ssa.
Li s ä ksi n ä m ä ku u I iv at a si a ntu ntii o ita. N e uvotte I u i s s a p ä ä sti i n
yhteisymmärrykseen valtaosasta asioita. Hallinnon keventäminen
v a st u u ku nta m al I i a käyttäe n e i ku ite n ka a n sa an u t n e uvotte I u i ss a
yksi miel i stä kan n atusfa. Seufu ki riasto n peru stami sta koskeva
päätökse nteko si i rrettii n ku ntavaaleissa valittavi I le u u sille
valtuustoille. Seutukirjaston perustaminen ei näillä näkymin
toteudu alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuoden 2022 alusta.

N e u v otte lurssa to i v e i n a ki rj atti i n Lo u n a- ki ri a sto y hte i styö n
jatkuminen ja oikeudenmukainen kustannusteniako ilman
hallinnon
yhdistämistä. Krjastojen asiakaspalvelu n yhtenäi sen raiapinnan ia
palvelusisältöjen säilymistä ennallaan pidettiin tärkeänä.
Palvelukokonaisuuden edellyttämiä työkokonaisuuksia on tehty ia
tehdään hankkeen aikana vielä 31.12.2021 saakka Forssan
kaupunginkirjastossa ilman kaupungin ia kuntien varsinaista
kirjallista sopimusta eli vanhan yhteistyön pohialta
v a p a a m u ofoisesfi ve I o itu ksetta.

Pöytäki rjanta rkastaj ien n i miki rjai met
Hallitus
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KIRJASTOPALVELUKOKONAISU U DEN OSTAMINEN FORSSAN KAUPU NG ILTA

70s
Elala 3.11.2021
(jatkoa) Forssan kau p u n g i n ki rja sto vo i t u ottaa m u i I I e Lo u n a-ki ri a stoi I I e

myös hankkeen päättymisen iälkeen vuoden 2022 alusta alkaen
palvelukokonaisuuden, johon sisältyy

yhte i se n ki rj a stoj ä rje ste I m ä n j a y hte i ste n ve rkko p a lv e I u i d e n
koo rd i n o i nti se kä o pa sta m i n e n Lo u n a -ki ri a stoie n
henkilöstölle
ti e d o n t u otta m i n e n ki rj a stoj ä rje ste I m ä stä o petu s- i a
ku lttu u ri m i n i steriö n vuositi I asto a varten
yhteisen sisällön tuottaminen verkkopalveluihin ia
soslaa/iseen mediaan
yhteisten e-aineistojen valinta, tilaaminen ia luettelointi (ei
si s äl I ä a i n e i sto k u sta n n u ksi a) se kä e- ai n e i stoie n v u of u i ste n
käyttöti I a stoje n tu otta m i n e n
Lo u n a- ki rj a stoyh te i styö n koo rd i n o i nti i a y hte i styö n
kehittäminen yhdessä Louna-kirjastoniohtaiien kanssa
v u otu i se n y hte i styöo hje I m a n I a ati m i n e n, sen tote ut u m i se n
seuranta ja raportointi kunnille
yhte i ste n h an kem ahdol li s u u ksie n ed i stä m i ne n.

P a lve I u ko ko n a i s u u d esfa Forssa n ka u p u n g i I I e a i h e ut u v at
ku stan n u kset e sitetään jatkossa iaettavi ksi tasan viiden Lo u n a-
kirjaston kesken. Vuodelle 2022 yhteiskustannusten on
laskettu olevan 53 115 euroa (alv 0 %o). Vuonna 2022
kuntakohtainen palvelukokonaisuuden hinta olisi 10 623 € (alv
0 %). Forssan kaupungilla ei ole enää taloudellisia
mahdollisu uksia jatkaa veloituksetonta palveluiden tuottamista
muille kunnille.

Palvelukokonaisuuden myynnistä tehtäisiin kaupungin ia
kunkin kunnan kesken sopimus. Palvelukokonaisuuden
vuotuinen hinta ilmoitettaisiin kuntiin hyvissä aioin ennen
v u otu i ste n ta I o u s a ru i oesrtysfen I a ati m i sta. P a lv e I u kokon a i s u u s
Iaskutettaisiin vuosittain neliässä osassa.

P alve I u so pi m u kse n av u I I a ku n n at vo i siv at p a lv e I uie n käyttäi i n ä

e de I I e e n y I I ä p itä ä tätä a i e m m a n Lo u n a- ki ri a stoyhte i styö n
tuloksia.

Hallinnollisen yhdistymisen tuomat edut voitaisiin saavuttaa
jatkossakin vain perustamalla yhteinen seutukiriasto.
S e utu ki rj a sto n pe ru st a m i se n e d i stä m i n e n i ä ä ku nti e n v a stu u I I e
K rj a sto p a lve I u ita se u d u I I i se sti -h a n kke e n p ä ätytty ä.

Pöytä ki rjanta rkastaj ien n i mi ki rjai met
Hallitus

o

a

a

a



@
HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
15.11.2021

15

KIRJASTOPALVELU KOKONAISUU DEN OSTAMINEN FORSSAN KAU PU NGI LTA

70s
Elala 3,11.2021
(jatkoa) Forssan kaupunginhallitus ehdottaa Humppilan, Jokioisten,

Tammelan ja Ypäjän kunnille Forssan kaupunginkiriaston edellä
se Io steft uje n palvel uje n ostamisee n pe ru stuvan palve I uyhteistyön
aloittamista 1.1.2022 alkaen kunkin kunnan kanssa erikseen
te htävä n so pi m u kse n m u kai se sti.

Forssan ka u p u n g i n h a I I it u s pyytä ä ku nti a i I m o itta m a a n
p a lve I uyhte i styö n a lo itta m i sta i a sit ä ko skev a n so p i m u kse n

tekemistä koskevan kannanottonsa kaupungille viimeistään
tiistaina 9.11.2021.

Humppilan kunnan hallintosäännössä 25$ (lautakuntien yleiset
tehtävät ja toimivalta) lautakuntien yleiseen toimivaltaan kuuluu
mm:

a

a

a

a

päättää sopimuksista ja muista sitoumuksista
vuosittaisen talousa rvio n ja käyttösu un nitel man
puitteissa
päättää tietyn toiminnon tai toiminnan käynnistämisestä,
muuttamisesta tai lakkauttamisesta edellyttäen, että
päätös ei aiheuta merkittävää muutosta lautakunnan
alaisen toiminnan palveluverkkoon tai hallintosäännössä
vahvistettu u n o rgan isaation rakenteeseen. Merkittävien
muutosten osalta lautakunta tekee esityksen
kunnanhallitukselle, joka puolestaan vie muutosta
koskevan päätösesityksen valtuuston ratkaistavaksi.
antaa lausunnot toimialaansa kuuluvista asioista sekä
valmistella kunnanhallitukselle lausunnot toimialaansa
kuuluvista kunnan kannalta merkittävistä asioista

Lisäksi hallintosäännössä 255 pykälässä määritellään
elämä nlaatulautaku n nan tehtäviä m m. seu raavasti :

a

a

huolehtia kunnan kirjasto-, kansalaisopisto-, kulttuuri- ja
museo- sekä nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen
järjestämisestä
antaa lausunnot toimialaansa kuuluvista asioista sekä
valmistella kunnanhallitukselle kunnan lausunnot
toimialaansa kuuluvista kunnan kannalta merkittävistä
asioista
päättää toimialaansa kuuluvista sopimuksista ja muista
sitoumuksista, jotka valtuusto on talousarviossaan
hyväksynyt

Pöytäki rja ntarkastajien n i m i ki rja i met
Hallitus
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KIRJASTOPALVELUKOKONAISU U DEN OSTAMI NEN FORSSAN KAUPUNG I LTA

70s
Elala 3.11.2021
(jatkoa) Elämänlaatulautakunnan tehtävänä on huolehtia

kirjastopalveluista Humppilan kunnassa. Palveluiden jatkumisen
kannalta on keskeistä, että Louna-kirjasto yhteistyö sekä Forssan
kaupungin tuottamat palvelut jatkuvat katkeamattomasti
seutuki rjaston toteutu mattom u udesta riippumatt a 1 .1 .2022 alkaen

Forssan kaupungin kanssa tehtävällä palvelusopimuksella
turvataan kirjastopalveluiden jatkuvuus Humppilassa niin
toiminnan kuin talouden näkökulmasta sekä Louna-kirjasto
yhteistyö. Palvelusopimus takaa, että jo nyt Forssan kaupungilta
tällä hetkellä veloituksetta saatavat palvelut ja niiden tuottaminen
jatkuu katkeamattomasti.

Palvelusopimuksen tekeminen lisää kirjaston kuluja vuonna 2022
Forssan kaupungin esityksen mukaisesti 10 623€ vuonna 2022.
E lämänlaatu lautaku n nan talo usarvioesityksessä o n varaud uttu
näihin kuluihin 12000€ summalla vuoden 2022 osalta.

S ivistysjohtaja-rehtori : Elä mänlaatu lautaku nta päättää

1. aloittaa palveluyhteistyon Forssan kaupungin kanssa koskien
kirjastopalveluita sekä tehdä sitä koskevan sopimuksen,

2. varata palvelusopimuksesta aiheutuvat kulut vuoden 2022
talo usarvioo n sekä vuosien 2022-2024 ta loussuu nn itelmaan,

3. lähettää asian tiedoksi Humppilan kunnan kunnanhallitukselle

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti

Khall 316 S

Valmistelija Anssi Lepistö, sivistysjohtaja-rehtori, p.044 706 4412
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 7OO 4447

Päätösehdotus: Kj : Kun nan ha ll itus merkitsee ki rjastopalvel uiden
yhteistyösopimuksen Humppilan kunnan ja Forssan kaupungin
välillä tiedoksi saaduksi.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen m ukaisesti.

Pöytäki rja ntarkastaj ien n i miki rjai met
Hallitus
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Khall 317 S

Valmistelija:

KU N NANJOHTAJAN AJAN KOHTAIS KATSAUS

Ku n nanjohtaja Jyri Sarkki nen esittelee kun nanhal I itukselle
ajankohtaisia asioita.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saaduksi kunnanjohtajan
esittelemät ajankohtaiset asiat.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen m ukaisesti

Pöytäki rjantarkastajien n i m i ki rjai met
Hallitus 

.,



@
HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

PYKÄLÄN 3OO/1 .11.2021 TARKASTAMINEN

Khall 318 $
Liite 134

Valmistelija:

Päätösehdotus

Käsittely:

Päätös:

Pöytäki rjantarkastajien n i m i kirjai met
Hallitus

Edellisessä kunnanhallituksen kokouksessa (1 .1 1.2021) toisena
pöytäkirjan tarkastajana toimi Tuomo Haaksi, joka oli esteellinen
pykälän 300 käsittelyssä ja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi.
Kokous ei valinnut pykälän ajalle toista pöytäkirjan tarkastajaa,
joten pykälä tulee tarkastaa seuraavassa kunnanhallituksen
kokouksessa. Liitteenä 134 on pöytäkirja pykälän 300 osalta.

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

Kj: Kunnanhallitus hyväksyy pöytäkirjan pykälän 300/1 .11.2021
osalta.

Tuomo Haaksi poistui kokouksesta asianosaisjäävinä klo 18.52

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tuomo Haaksi palasi kokoukseen klo 18.53

Kokouspvm
15.11.2021
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Khall 319 S
Liite 135, 136, 137

Pöytäki rjanta rkastajien n im i ki rja i met
Hallitus

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on
lakisääteinen palvelu, joka on järjestettävä kaikissa kunnissa.
Toimintaa ohjaa laki työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta (136912014, 44812020 ia 42412021) sekä
valtioneuvoston asetus työl I istymistä ed istävästä mo n ialaisesta
yhteispalvel usta (1 377 I 2014). Yhteistyösopi mu ksel la sovitaan
työttöm il le tarjottava n työllistymistä ed istävä n mon ia la isen
yhteispalvel u n järjestäm isestä.

TYP on kunnan, TE{oimiston ja Kelan muodostama
yhteistyöverkosto. Kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat,
joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka hyötyvät monialaisesta
palvelusta ja eri tahojen järjestämisvastuulla olevien palveluiden
yhteensovittam isesta työll istym isensä ed istäm iseksi. Pa lvel ussa
korostuu asiakkaan palvelutarpeen monialainen kartoitus sekä
val men nu ksel I inen ja ratkaisu keskeinen työskentely. Asiakastyö
on i ntensi ivistä, kasvokkai n tapahtuvaa ja tavo itteel I ista palvelua,
joka edel lyttää räätälöityjä ratkaisuja työ llistym isen ed istäm iseksi
TYP-lain mukaisestijokainen kunta kuuluu johonkin TYP-
verkostoista ; Kanta-Häme m uodostaa yhden TYP-verkosto n.

Verkostoja on Suomessa yhteensä 32.

TYP-toiminta on organisoitu kussakin verkostossa lain ja
asetuksen ohjaamana niin, että palvelun järjestämiseksi
verkostolle on 1) laadittu yhteistyösopimus, 2) nimetty johtoryhmä
sekä 3) nimetty toimintaa johtava henkilö ja hänen
varahenkilönsä.

Yhteistyösopimus laaditaan sopijaosapuolten kesken (kunnat, TE-
toimisto, Kela). Nykyinen sopimus on voimassa 31 .12.2021 ia
uusi 1 .1.2022 alkaen toistaiseksi voimassa olevana. Sopimusta tai
sen liitteitä tarkistetaan tarvittaessa, vähintään vuosittain.
Sopimuksen voimassaolo päättyy, mikäli laki työllistymistä
ed istävästä mon ialaisesta yhteispalvel usta (1 369 l2O1 4, 4481 2020
ja 42412021) ja lain 136912014 nojalla annettu asetus (137712014)
kumotaan. Kukin sopijaosapuoli voi irtisanoa sopimuksen
päättymään kyseisen vuoden lopussa. lrtisanomisaika on 6
kuukautta. Sopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti sopimalla. Ne
sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei kyetä neuvottelemalla
selvittelemään, ratka istaa n ha I lintori ita-asiana Hämeen I i nnan
hal I i nto-oi keudessa. TYP-johtoryh mä on kokouksessaan
6.10.2021 hyväksynyt Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän
monialaisen yhteispalvelun yhteistyösopimuksen luonnoksen ja
sen liitteet tarvittavin täydennyksin.

Kokouspvm
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Khall 319 S
(jatkoa)

Pöytä ki rjantarkastaj ien n im i ki rjaimet
Hallitus

Toimintaa johtaa TYP-johtoryhmä, jossa on kaikkien
so pi musosapuo lten ed ustus. Asetu ksen (1 377 I 2014) m uka isesti
jo hto ryhmä tekee yhteistyösopi m u ksen työllistym istä ed istävän
mon ialaisen yhteispalvel u n jä rjestä m isestä johtoryhmän
toimialueella. Johtoryhmä asettaa vuosittain monialaisen
yhteispalvel un toimial ueensa tavo itteet ja sopii mo n ialaisena
yhteispalvel una tarjottavien palvel ujen järjestäm iseen
tarkoitettujen määrärahojen käyttösu un nitel masta. Johtoryhmä
seuraa ja arvioi monialaisen yhteispalvelun toimeenpanoa ja
tavo itteiden toteutumista. Johtoryh män toim intakausi o n kol me
vuotta ja johtoryhmän asettaa TE-toimisto.

Palvel u n toteuttam isen organisoi n n ista, koo rd i noin n ista ja
ke h ittä m isestä se kä asetettuje n tavo itte ide n tote utu m isesta
vastaa johtoryhmään kuuluvien kuntien nimeämä toimintaa
johtava henkilö. Toimintaa johtavalle henkilölle nimetään lisäksi
varahenkilö. Johtoryhmän tulee hyväksyä johtava henkilö ja
tämän varahenkilö ennen nimeämistä. Kanta-Hämeen TYPin
johtoryhmä on kokouksessaan 6.10.2021 päättänyt hyväksyä
Hämeenlinnan kaupungin ehdotuksen siitä, että palvelupäällikkö
Tarleena Rantanen jatkaa toimintaa johtavana henkilönä.
Johtavan henkilön työnantaja on Hämeenlinnan kaupunki.
Varahenkilönä toimisi Hämeenlinnan kokeilutoimiston johtaja Mira
S i I la npää. TYP-työhö n osoitetusta so pim usosapuolten
hen ki löstöresu rssista on sovittu TYP-yhteistyösopim u ksessa (l i ite

135). Kaikkiaan TYP-lain mukaiseen asiakastyöhön Kanta-
Hämeessä on osoitettu 38 työntekijää.

Jokainen Kanta-Hämeen TYPin sopimusosapuoli vastaa itse
oman henkilöstönsä palkkaus- ja muista kustannuksista.
Toiminnasta aiheutuvat yhteiset kustannukset (74 800 €, TA
2022) jaetaan yhteistyösopim u ksessa sovitu I la taval la osapuo lten
kesken. Kuntien välisten kustannusten jakoperusteena on yli 300
päivää työmarkkinatukea saaneid en kokonaismäärän ku n nittai nen
suhdeluku 50 o/o painotuksella ja kunnan väestömäärän
kunnittainen suhdeluku 50 o/o painotuksella. Kustannusten jako
tehdään väestömäärän osalta edellisen vuoden 31.12. tilanteen
mukaisesti (väestötiedot), ja vähintään 300 päivää
työmarkkinatukea saaneiden osalta edellisen vuoden
kuu kausi keskiarvo n mukaisesti (Kelasto ). Yhteiset kustann u kset
muodostuvat toim i ntaa johtavan hen ki lön pal kka uskustan nu ksista
sivukuluineen sekä muista yhteisistä kustannuksista (11 500 €,
T A 2022), joita ovat esimerkiksi yhteisten kehittämispäivien
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HUMPPILAN KUNTA
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Khall 319 S
(jatkoa)

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Pöytäki rjantarkastaj ien ni miki rjai met
Hallitus

Kokouspvm
15.11.2021

kustan n ukset, kou I utus- ja asiantuntijapalvel ut,
matkakustannukset sekä jyvitykset sisäisistä ICT-palveluista ja
laitevuokrista sekä työtilojen vuokrista.

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

Kj: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Kanta-
Hämeen työll istym istä ed istävän monialaisen yhteispalvel u n

(TYP) yhteistyösopimuksen liitteineen.

Hyväksytti in ehdotu ksen m ukaisesti
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MUTSTAMTSoHJEEN pÄtvtrrÄwlneru

Khall 320 S
Liite 138

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös

Pöytäki rjantarkastajien n i m i kirjai met
Hallitus

Kunnan nykyinen muistamisohje on vuodelta 2019.
Muistamisohjetta on päivitetty ja stilisoitu ymmärrettävämpään
muotoon, mutta itse muistamisen käytänteitä ei ole juurikaan
muutettu. Ohje on kirjoitettu selkeämmin luettavaan muotoon.
Liitteenä 138 on päivitetty muistamisohje.

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

Kj: Kunnanhallitus päättää hyväksyä uudistetun muistamisohjeen.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti seuraavin muutoksin:
1) kohdassa 1. Työntekijöiden muistaminen: Korjataan kohta

kukkien tulee sisältyä lahjan yhteishintaan niin, että lahjan arvo
ei sisällä kukkien hintaa.

2) lisätään kohtaan 5. Luottamushenkilöiden muistaminen:
Luottamustehtävän tulee kestää 10 vuotta ennen muistamista.

Kokouspvm
15.11.2021
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Khall 321 S

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Pöytä ki rjantarkastajien n i m ikirjai met
Hallitus

Kunnanvirasto on aiempina vuosina suljettu joulun ja uuden
vuoden ajaksi. Tämä helpottaa vuosilomien pitämistä ja antaa
henkilöstölle selkeän ajankohdan levätä, rentoutua ja ladata
akkuja tulevaa vuotta varten.

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

Kj: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto on kiinnijoulun ja
uudenvuoden aikaan välillä 22.12.2021 - 9.1.2022.

Hyväksyttiin ehdotu ksen m ukaisesti.

Kokouspvm
15.11.2021
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KUNNANVIRASTON KIINNIOLO JOULUNA JA UUTENA VUOTENA
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Khall 322 S

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

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

Valtuutettu Tiia Räsänen teki valtuustoaloitteet
ilmalämpöpumppujen tai muun sisäilmaa jäähdyttävän ratkaisun
tarpeesta ja hankinnasta päiväkoti Päivänpaisteeseen sekä
osal I istavan budjeto i nn i n sekä tuleva isu usverstastyöskentelyn
käyttöönotosta Humppilan kunnassa valtuuston kokouksessa
20.10.2021.

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

Kj: Kunnanhallitus lähettää
1 ) osallistavaa budjetointia koskevan valtuustoaloitteen

yleishallinnon valmisteltavaksi ja
2) ilmalämpöpumppujen hankintaa koskevan valtuustoaloitteen

teknisen hallinnon valmisteltavaksi.

Hyväksyttiin ehdotuksen m ukaisesti.

Kokouspvm
15.11.2021
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VALTU USTOALOITTEET OSALLISTAVASTA BU DJ ETOI N N ISTA SEKA
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Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös

Khall 323 S
Liite 139

Valmistelija

Päätösehdotus

Pöytäki rjanta rkastajien n i m i ki rjai met
Hallitus

Minna Autio teki valtuustoaloitteen 49 $/17.6.2021
yhdenvertaisuuden edistämisestä Humppilan kunnassa.
Konkreettisena toimena valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että
mikäli kunnalla ei ole laissa vaadittua
yhdenvertaisuussuunnitelmaa, sellainen laadittaisiin. Kunnassa
on va n hoja yhdenvertaisu ussuunn itelm ia, mutta 2020-luvul le n iitä
on vaikea päivittää. Tämän vuoksi olemme luonnostelleet
kokonaan u uden tasa-arvo- ja yhd enverta isu ussu un n itelmapo hjan
(liite 123).

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

Kj: Kunnanhallitus päättää lähettää tasa-arvo- ja
yhd e nve rta i su u ss u u n n ite I m an va n h u s neuvostoo n,

n uorisova ltu ustoo n ja yhteistyötoi m i kuntaan
kom mentti kierrokselle.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Tasa-arvo- ja yhd envertaisu ussu un n itel ma on ol I ut
kommentti kierroksel la van h usneuvostossa, n uorisovaltu ustossa ja
yhteistyötoi m i ku n nassa.

Seu raavat kom mentit tu I ivat ko m mentti kierrokselta

Voisiko käyttää muotoa "sukupuolten välinen tasa-aryo"
Huomioidaan sivulta 9 kirjoitusvirhe
Huomioidaan, että kunnassa on myös muita kuin sähköiseen
asiointiin taipuvaisia ihmisiä
Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteys ei tällä
hetkellä toimi riittävällä tavalla

Lisäksi valtuustoalo itteessa to ivottu Pride-l iputu ksen käsittely o n

tällä hetkellä elämänlaatulautakunnassa ja tulee sieltä
kun nan hall itu ksen kautta ku n nanvaltu uston käsittelyyn.

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

Kj: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

Kokouspvm
15.11.202',1
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VALTUUSTOALOITE YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ

Khall 267 S
Liite 123
27.9.2021
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Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
Hallitus

1) valtuusto hyväksyy Humppilan kuntaan uudistetun tasa-arvo-
ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja

2) toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Hyväksyttiin ehdotuksen m ukaisesti.

Kokouspvm
15.11.2021
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VALTU USTOALOITE YH DENVERTAISU U DEN EDISTÄMISESTÄ

Khall 323 S
(jatkoa)
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Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös

Pöytäki rjantarkastajien n i m ikirja i met
Hallitus

Lounais-Hä meen kou lutuskuntayhtymä pyytää om istajaku ntien
lausu ntoa koskien kou lutuskuntayhtymän talousarviota 2022 ia
taloussu u nn itelmaehdotusta 2023-2024.

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

Kj: Kunnanhallitus päättää, että Humppilan kunnalla ei ole
h uomautettavaa LH KK: n taloussuu nn itel maehdotu ksesta.

Hyväksytti in ehdotuksen m ukaisesti.

Kokouspvm
15.11.2021
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LAUSUNTOPYYNTö LHKK:N TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA

Khall 324 S
Liite 140
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Kokouspvm
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VAALILAUTAKU NNAN JA .TOIMIKU NNAN ASETTAMINEN MAAKUNTAVAALEI H I N

2022

Khall 302 S
1.11.2021 Maakuntavaal it toi m itetaa n su n nu nt aina 23.1 .2022.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 1 2.-18.1 .2022

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä laitoksessa
toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta (vaalilain 15 $).

Vaal i lautakuntaan kuu luu pu heenjohtaja, va rapu heenjoht aia ia
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään kolme.

Vaalitoi m iku ntaan kuu I u u puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi

muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan
varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan.

Vaal i lautakunta ja vaal ito i m i kunta ovat päätösva lta isia
kolmijäsenisinä. Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei

saa olla ehdokas. Vaalilautakunnan toiminnassa ei sovelleta
hal I i nto lai n esteel lisyyssääntelyä. Vaa I itoi mi kun nan jäsenenä tai
varajäsenenä ei saa olla ehdokas eikä myöskään hänen
puolisonsa (avopuolisot sekä avioliitonomaisessa suhteessa tai
rekisteröidyssä parisu hteessa elävät), la psensa, sisaruksensa tai
vanhempansa.

Vaalitoimikunnan toiminnassa ei sovelleta hallintolain
esteellisyyssääntelyä (vaalilain muutos 361 12016). Oma sekä
edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa
aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan
Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan
asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa
ehdokkaita asettaneet äänestysryhmät mahdollisuuksien mukaan
tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja
vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin
merkittyihin puolueisiin, vaan kuntavaaleissa esiintyneisiin
äänestysryhmiin, puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin.
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan
erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään
siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja
miehiä, kumpiakin vähintään 40 Yo.

Kunnanhallitus on valinnut vuonna 2021 toimitettavien
ku ntavaa lien vaal i lautaku ntaan va rsi naisiksi jäsen i ksi :

Pöytäkirja ntarkastajien nim i ki rja i met
Hallitus
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Kokouspvm
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VAALI LAUTAKU N NAN JA -TOI M I KU N NAN AS ETTAMI N E N MAAKU NTAVAALE I H I N

2022

Khall 302 $
1.11.2021
(jatkoa) Ritva Savolainen (kesk. ) (puheenjohtaja)

Marja Niittymäki (SDP) (vpj)
Kaija Romppainen (kok.)
Aila Suikkanen (SDP)
Hannu Leppäkoski (vihr.)

ja varajäseniksi:
Jukka Rouhiainen (kesk.)
Heikki Uusi-Kämppä (kesk.)
Joonas Heikkilä (kesk.)
Anja Syrjälä (SDP)
Maaret Thynell (SDP)

Vaalitoimikuntaan varsinaisiksi jäseniksi
Arja Heittola (kesk.) (puheenjohtaja)
Rauha Puustinen (kok.)
Toivo Koskinen (SDP) (vpj)

Varajäseniksi:
Sinikka Koskinen (SDP)
Jorma Savolainen (kesk.)
Eeva Nurmi (kesk.)

Valmistelija Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, p.044 729 4881
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 7OG 4447

Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää valita vuonna 2022 toimitettavien
vaalien
1.) vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä, joista nimetään yksi

puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi sekä vähintään
viisi varajäsentä vaalilautakuntaan ja asettaa heidät siihen
järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan
vaalipäivänä.

2.) vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja kolme varajäsentä sekä
nimeää varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja
yhden varapu heenjohtajaksi. Varajäsenet asetetaan sii hen
järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan
laitoksessa tapahtuvi na ennakkoäänestyspäivinä.

Käsittely: Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Asia jätetään
pöydälle.

Päätös Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti

Pöytäkirja ntarkastajien ni miki rjai met
Hallitus
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Kokouspvm
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VAALILAUTAKU NNAN JA .TOIMI KUN NAN ASETTAMINEN MAAKUNTAVAALEIHI N
2022

Khall 325 $

Valmistelija Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, p. 044 729 4881
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. O44 706 4447

Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää valita vuonna 2022 toimitettavien
vaalien
1.) vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä, joista nimetään yksi

puheenjohtajaksi ja yksi vara puheenjo htajaksi sekä väh i ntään
viisi varajäsentä vaalilautakuntaan ja asettaa heidät siihen
järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan
vaalipäivänä.

2.) vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja kolme varajäsentä sekä
nimeää varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja
yhden varapuheenjohtajaksi. Varajäsenet asetetaan siihen
järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan
laitoksessa tapa htuvi na ennakkoäänestyspäivi nä.

Käsittely: Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Asia jätetään
pöydälle.

Päätös: Hyväksyttii n m u utetu n päätösehdotu ksen m ukaisesti.

Pöytä ki rjanta rkastaj ien ni m i ki rjai met
Hallitus
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TALOUSARVIOVALM I STE LU 2022

Khall 326 $
Liite 141 ,142

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös:

Pöytäki rja ntarkastajien n i m i kirjai met
Hallitus

Keskushal I i nto yhd istelee lautakuntien ehdotukset talo usa rvioksi
ja -suunnitelmaksi. Jos toimielimet eivät ole pysyneet annetuissa
kehyksissä taijos toiminnan ja talouden perusteet ovat
olennaisesti muuttuneet kehyksen antamisesta, kunnanjohtaja
val mistelee tasapai notusehdotu ksen kun nanhal I ituksel le.

Lautakuntien esitysten jälkeen koko kunnan talousarvio olisi
muodostunut alijäämäiseksi - 574 337 €. Tämän johdosta on tehty
tasapainottavia toimenpiteitä ja päädytty + 25 480 € ylijäämäiseen
talousarvioesitykseen.

Viralli nen talousarvioesitys vuod elle 2022 ia
talo ussu u nnitelmaesitykset vuod el le 23-24 tu levat seuraavaan
kunnanhallituksen kokoukseen 29.1 1 .2021 ja sieltä edelleen
valtuuston hyväksyttäväksi 8.1 2.2021 .

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

Kj: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saaduksi tämänhetkisen
talousarvioesitysti lanteen ja käy lä hetekeskustel u n

ta lo usa rvioesityksestä.

Hyväksytti in ehdotu ksen m ukaisesti

Kokouspvm
15.',11.2021
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Valmistelija

Päätösehdotus:

Käsittely:

Päätös

Khall 327 S

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Käsittely:

Pöytäkirjantarkastaj ien n i m i ki rjai met
Hallitus

Kokouspvm
15.11.2021

Seuraava FSHKY:n yhtymäkokous pidetään joulukuussa. On
ilmennyt, että kunnanvaltuuston 61 $/26.8.2021 valitsemat
edustajat eivät ole täysin yhtenevät alueellisen sopimuksen
kanssa.

Humppilan kunnan tämän hetkiset edustajat ovat:
Reetta Räsänen (kesk.)
Reija Kaario (sdp.)
Tanja Leinonen (kok.)

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

Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kolme
jäsentä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän
yhtymäko kou kseen h uom ioiden al ueel I isesti sovitut pa i kat.

Reija Kaario ehdotti, että Humppilan kunnan jo valitut edustajat
jatkavat yhtymäkokouksessa. Tanja Leinonen ja Markku Niininen
kannattivat esitystä.

Tuomo Haaksi ehdotti, että edustajia muutetaan siten, että
Perussuomala iset saavat ed ustajan yhtymäkokou kseen. Esitys
raukesi kannattamattomana.

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunnan edustajina
FSHKY:n yhtymäkokouksessa jatkavat valtuuston 61 5126.8.2021
valitsemat Reetta Räsänen (kesk.), Reija Kaario (sdp.) ja Tanja
Leinonen (kok.).

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

Kj: Annetaan kokouksessa

Tuomo Haaksi ehdotti Mika Paavilaista edustajaksi

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

32

EDUSTAJIEN NIMEÄMIruCru FSHKY: N YHTYMÄKOKOU KSEEN

Khall 261 $
27.9.2021
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Khall 327 $
(jatkoa)

Päätös

Pöytä ki rjantarkastajien n i m i ki rjai met
Hallitus

Kunnanhallituksen puheenjohtaja päätti pitää teknisen tauon
alkaen klo 19.46.

Kokous jatkui klo 19.51

Kunna nhal I itus äänesti FS H KY: n yhtymäko kou ksen ed ustajista.
Äänet jakautuivat seuraaville henkilöille: Reetta Räsänen 6 ääntä,
Tanja Leinonen 6 ääntä, Reija Kaario 6 ääntä ja Mika Paavilainen
1 ääni.

Kunnanhallitus päätti valita Reetta Räsäsen (kesk.), Tanja
Leinosen (kok.) ja Reija Kaarion (sdp.) FSHKY:n
yhtymäkokoukseen.

Tuomo Haaksi jätti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen

Seutukunnallisissa neuvotteluissa 1 0.8.2021 on sovittu
Humppilan perussuomalaisille FSHKY:n yhtymäkokoukseen 3.
vpj:n paikka.

Tämä edellyttää sitä, että FSHKY:n yhtymäkokoukseen
Humppilan yhtymäkokousedustajaksi on valittava myös
perussuoma laisten ed ustaja koska yhtymäkokous va I itsee
keskuudestaan yhtymäkokou ksen puheenjohtajiston.

Humppilan kunnanvaltuuston 26.8.2021 kokouksen 61 $:ssä
tehtiin jo virheellinen päätös koska perussuomalaista valtuutettua
ei val ittu yhtymäkokoused ustajaksi 223.2021 pidettävään
yhtymäkokoukseen.

Hallitus on ottanut asian esille 27.9.2021 S 261, valitakseen
seutuku n nalliset neuvottelutu lokset h uo m ioon ottaen,
yhtymäkokousedustajat 8. 1 2.2021 kokoukseen. Päätös tehtiin
kuitenkin päätösesityksestä poikkeavana, että valitaan edelliset
valtu uston vi rheel I isesti val itsemat ed ustajat.

Hallitus otti asian uudelleen päätettäväksi 15.11.2021S 300,
päätöksessä piti jälleen huomioida seutukunnalliset
neuvottelutulokset mutta tehtyä edellistä päätöstä ei haluttu
muuttaa.

Pidän H umppila n päättäjiltä erittä i n väheksyttävänä toi m inta na,
että seudullisia neuvottelutuloksia ei oteta lainkaan huomioon,
valittaessa Humppilan kunnan yhtymäkokousedustajia. Koska

Kokouspvm
15.11.2021
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Khall 327 S
(jatkoa)

Pöytäkirjantarkastaj ien n i m i ki rjaimet
Hallitus

tehtyjä virheitä ei haluta oikaista, ollaan seutukunnallisilta
neuvotteluilta viemässä Humppilan päättäjien toimesta pohja

Jokaisessa hallituksen kokouksessa, jossa asiaa on käsitelty, olen
tuonut tämän seutukunnallisen neuvottelutuloksen esille, että
Humppilan perussuomalaisille on sovittu yhtymäkokouksen 3.
vpj:n paikka ja siksijätän tähän pöytäkirjaan eriävän mielipiteeni
hallituksen päätökseen o I la val itsematta perussuomalaista
yhdeksi H u mppi lan kun nan yhtymäko koused ustajaksi.

Kokouspvm
15.11.2021
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

OI KAISUVAATI M USOHJ EET

Kokous 1912021
15.11.2021

ä328

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Humppilan kunnanhallitus
Kisakuja 2
31640 Humppila

lät: 309 310 31 313 31 318 31 320 321 32 327
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 22.1 1 .2021 . (7 + 1 4)

Johanna Kuronen
Hallintosihteeri

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 S)
annettu postin kuljetettavaksi 23.1 1.2021

Asianosainen

Johanna Kuronen
Hallintosihteeri
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua taitäytäntöönpanoa.
Pykälät: 31 1, 315, 316, 317, 322, 323, 325, 326

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 $:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 309, 31 0, 312,313, 31 4, 318, 319, 320,321, 324, 327

HVaIL 3 $:n 1 mom.imuun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet
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Oikaisuvaatim uksen johdosta annettu un päätökseen saa hakea m uutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oi kaisuvaatim uksen johdosta m uuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin m s asianosainen sekä kunnan asen
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 oi kaisuvaatim usohje/val itusosoitus liitetään
otteeseen.
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) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan


