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Muut mahdolliset asiat
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
val itusoso itus, pidetään yleisesti nähtäv änä 23.8.2021
alkaen kotisivuilla
PUHEENJOHTAJA
JULKIPANOTODISTUS

Merk. Kari Ahola
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
11.8.2021
Todistaa:
I moitusta u unhoitaja
I

I

Kokouspvm
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KUNNANHALLITUS
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16.8.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVALTAISUUS
Khall 192 $

Kunnanhallituksen päätöksen 11.1.2021 16$:n mukaan
kunnanhal itu ksen varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti
kunkin kuukauden I maanantaina kunnanhallituksen
kokoushuoneessa alkaen klo 18.00 sekä kuukauden lll
maanantaina alkaen klo 18.00.
I

Esitysl istat lähetetään sähköpostil la viimeistään kokousta

edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja
kunnanvaltu usto n pu heenjohtajille sekä postitetaan nii le
kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille,
jotka haluavat esityslistan postitse. Hallituksen kokouskutsut
esityslistoi neen ilman iitteitä to imitetaan myös valtuuston jäsenille
sähköpostilla.
I

I

itteet, jotka käsitellään ku nnanhall itu ksessa että
ku n nanvaltuustossa, postitetaan tai tulostetaan kunnan ha llitu ksen
jäsenille vain kerran.
Li

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

Kun nanhal itu ksen puheenjohtaja

totesi kokouksen laillisesti
ja
päätösvaltaiseksi.
kokoon kutsutuksi
I

Pöytäki rjantarkastajien ni m i ki rjai met

Hallitus

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
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16.8.2021

pövTÄTIRJAN TARKASTUS
Khall 193 $

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
ksen pöytäkirjat ta rkastetaa n siten, että
tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtävään
valittua kunnanhallituksen jäsentä.
pöytäkirjan ta rkastus suoritetaan viimeistään kunnanhallitu ksen
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.

ku n nan hallitu

1)
2

)

3)

Päätösehdotus:

: Kun nanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Ai la
ja Janne Kankareen.

Käsittely:

Ku n nanjohtaja teki m uutetu n päätösehdotuksen : Ku nnanhal itus
valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Aila Suikkasen ja Jukka
Rouhiaisen.

Päätös

Hyväksftiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastaj ien
Hallitus

Kj

S

uikkasen

I

n

i

miki rjai met

@
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Kokouspvm
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TIEDoKSI MERKITTÄVÄI ASIAT
Khall 194
Liite 106

S

A Pöytäkiriat
1

.

2.

yhtymäkokouksen pöytäkirja, 9.6.2021, uettavissa
ko. verkkosivuilta www.fshky.fi
Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja, 1 4.6.2021,
luettavissa ko. verkkosivuilta https://rrwvw.hameenliitto.filpaatoksenteko-jaFS H KY,

I

hallinto/toiminta-asiaki rjaUesityslistat-ja-poytakirjaV

3.

Hämeen liitto, maakuntahallituksen pöytäkiria, 5.7.2021,
luettavissa ko. verkkosivuilta https://www.hameenliitto.fi/paatoksenteko-jahalli nto/toimi nta-asiakirjaUesityslistat-ja-poytakirjaU

B Kirie
1. Liite 106
Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus merkitsee edellä esitetyt pöytäkirjat sekä
kirjeen tietoonsa saaduksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
Hallitus

Kokouspvm
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KUNNANVALTUUSTON PÄÄTöSTCru TÄYTÄUTÖöruPENO
Khall 195

Kuntalain 23 $:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa

S

valtuuston päätösten täytäntöönpanosta

ja

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

Jos

pysyy

Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen
17 .6.2021 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja
suorittaa niiden täytäntöönpanon.

Päätos:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

n

im i ki rjai

met

@
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VALTU USTON PUH EENJOHTAJIEN VALITSEMINEN

Khall 196

S

Kuntalain 18 $:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan
pu heenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä
to m kaudesta. Puheenjo htaja ja varapu heenjo htajat val itaa n
samassa vaalitoimituksessa.
i

i

Puheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa siten, että
puheenjohtajaksi tulee eniten ääniä saanut, ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi seuraavaksi eniten ääniä saanut jne. Mitä
tässä on sanottu äänistä, koskee vertauslukuja, kun vaali
toimitetaan suhteellisena.
Humppilan kunnan hallintosäännön $ 80 mukaan valtuustossa on
kaksi (2) varapuheenjohtajaa.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää puheenjohtajien
toimikauden, ellei se ole valtuuston toimikausija valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rjantarkastajien nim

Hallitus

i

ki rjai

met

@

Kokouspvm
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KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN
Khall 197

Kuntalain 30 $:n mukaan kunnassa on oltava kunnanhallitus.
Valtu usto asettaa kunnan hal itu ksen sekä tarkastuslautakun na n
sekä lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.
Kuntalain 32 $:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä
toimikaudesta tai jollei jäljempänä toisin säädetä. Kun toimielin
valitsee jaoston jäsenet, asianomainen toimielin päättää
toi mi kaud en pituuden. Ed ellä tarkoitetut toi miku n nat asetetaan
enintään kunnanhallituksen tai muun toimielimen toimikaudeksi.

S

I

Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien
jäsenet vaal itaan elokuussa pidettävässä valtu uston
kokouksessa. Valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin
valitsee jäsen ksi va itu ista toim ieli men puheenjo htajan ja
ta rpeell isen määrän va rapuheenjohtajia. Heidät val itaan samassa
vaalitoimituksessa.
i

I

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1. jonka kotikunta kyseinen kunta on
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun
luottamustoimeen toimitetaan, ja
3. joka ei ole holhouksen alainen.
Ehdokkaaksi valtuustoon valitsemista varten voidaan asettaa vain
henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun
toimen vastaanottamiseen.
Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa
koskevia valvo ntatehtäviä
2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii
ku n nanhall ituksen tai lautakun nan tehtäväal ueen jo htavassa
tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä
3. kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan
rinnastaa 2. kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön, eikä
4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan
rinnastaa 2. kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön.

Pöytäkirja ntarkastajien
Hallitus

n

i

miki rjaimet
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KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN
Khall 197
(jatkoa)

S

Edel lä ta rkoitetussa palvel ussuhteessa oleva on vaal i kelpoinen

valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen
toimikausi alkaa.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva
kunnan palveluksessa oleva henkilö,
2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii lautakunnan
esittel ijänä tai m uuten vastaa ku nnanhal ituksen käsiteltäväksi
tulevien asioiden valmistelusta, eikä
3. henkilö, joka hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai
si hen ri n nastettavassa asemassa toimii liiketoim ntaa
asianomaisessa kunnassa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
I

i

i

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa
huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka
yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa
vastaa ed u nvalvonnasta. Kun nan ha itu ksen jäsen istä enemmistö n
on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan
yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
II

Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän (7)
jäsentä, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista
jäsenistä säädetään. Kuntalain mukaan luottamustoimesta on
oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut
samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa
neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa
luottam usto messa yhteensä kahdeksan vuotta.
Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä.
Kieltäytymisen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka
valittava luottamushenkilö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun
osalta päätöksen tekee valtuusto.
i

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava
luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja
varavaltuutetulle.
Tasa-arvolain 4a $:n mukaan kunnallisissa toimielimissä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpaakin vähintään 4O o/o, jollei erityisistä syistä muita johdu.

Pöytäki rjantarkastajien
Hallitus

n i m i ki

rjaimet

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS
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KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN
Khall 197
(jatkoa)

S

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja
varajäseniä.
Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että
varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen
jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava
samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei
erikseen koske.

Valmistelija:

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p.0447294 881

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää
1) kunnanhallituksen toimikauden, joka on enintään neljä
vuotta,
2) valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä sekä
3) heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja
4) valitsee jäseneksi valituista puheenjohtajan ja
varapu heenjohtajan edellä päätetyksi toim kaudeksi.
i

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäki rjanta rkastajien nimiki rjai met

Hallitus

Kokouspvm
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JÄSENTEN JA VARAJÄS ENTEN VALITSEM
TOt M l KAU DEKSI 2021 -2025
Khall 198

S

10

16.8.2021

I

N

EN SIVISTYS LAUTAKU NTAAN

Kunnan opetustoimen hallinnosta annettu laki edellyttää, että
opetustoimen hallintoa varten kunnassa on yksi tai useampi
monijäseninen toimielin.
Hallintosäännön 25 $:n mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on
vastata peru so petu ksesta, va rha iskasvatu ksesta, laste n
kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta sekä lukioyhteistyostä.
Lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus esittää, että
) valtu usto val itsee toimikaudekseen 2021 -2025
sivistyslautakuntaan seitsemän jäsentä sekä heille
hen kilökohtaiset varajäsenet ja
2) valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
1

Päätös:

Pöytä

ki

Hallitus

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

rjantarkastajien nimiki

rjai

met
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JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN
TOI M I KAU DEKSI 2021.2025
Khall 199

S

Hallintosäännön 25 $:n mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä
on huolehtia yhdyskuntatekniikasta, kuten liikenneväylistä,
yleisistä alueista, viemäri- ja energiahuollosta, kunnan
kiinteistöistä ja asu nnoista, julkisesta kenteestä sekä
pelastustoimesta. Ha lintosäännössä on määritelty myos muita
tehtäviä lautakunnalle.
Tekniseen lautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä ja jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Ii i

I

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto
1 ) va itsee tekn iseen lautakuntaan toim kaudeksi 2021 -2025
seitsemän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
2) valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
I

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäki rjanta rkastajien nimiki rja i met
Hallitus

i

@

Kokouspvm

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

12

16.8.2021

JÄsENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTAAN
TOIMIKAU DEKSI 2021.2025
Khall 200

Hallintosäännön 25 $:n mukaan elämänlaatulautakunnan
tehtävänä on vastata kirjasto-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikunta
se kä n uo ri soto mest a ja v apaasta sivistystyöstä.
Elämänlaatulautakunnan tehtävänä on edellä mainittujen,
säädettyjen ja erikseen määrättyjen tehtävien lisäksi:

S

i

kirjasto-, kansalaisopisto-, kulttuuri- ja
museo- sekä nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen
järjestämisestä sekä yhteistyöstä näillä aloilla toimivien
yhdistysten, yritysten ja muiden tahojen kanssa

1) huolehtia kunnan

2)

antaa lausunnot toimialaansa kuuluvista asioista sekä
valmistella kunnanhallitukselle kunnan lausunnot toimialaansa
ku u uvista kunna n kannalta merkittävistä asioista
I

3)

päättää hallitsemansa kiinteän ja irtaimen omaisuuden
vuo kra le antamisesta ja ottamisesta ku nnanhallituksen
ohjeistusten puitteissa, mikäli tehtävää ei ole määrätty jollekin
muulle viranomaiselle
I

a)

päättää toimialaansa kuuluvista sopimuksista ja muista
sitoumuksista, jotka valtuusto on talousarviossaan hyväksynyt

5)

päättää toimialaansa koskevien maksujen perusteista ja
kirjaston vi ivästysmaksuista

6)

valtuuttaa alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan osaston
toimialaan kuuluvan asian

7)

edistää ekologisten näkökulmien huomioimista toimialallaan

S) päättää liikuntatilojen vuosittaisista käyttövuoroista

9)
1

huolehtia toimialansa osalta viestinnän toteuttamisesta
kunnanhallituksen ohjeistusten mukaan

0)vahvistaa kirjaston ja nuorisotilan vuotuiset aukioloajat

Elämänlaatulautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä ja jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto
1 ) valitsee elämänlaatulautakuntaan toimikaudeksi 2021 -2025
seitsemän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
2) valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytä kirja ntarkastajien

Hallitus

n

i

m i ki rjai

met

HUMPPILAN KUNTA
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TARKASTUSLAUTAKU NNAN VALINTA
Khall 201

S

Kuntalain 71 $ mukaan "Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan

toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon

ja

talouden
tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjo htajan tu lee ol la valtu utettuja.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät
hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava,
ovatko valtu uston asetta mat toim nnal iset ja taloudel liset tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan
on huolehdittava kunnan ia sen tytäryhteisöjen tarkastuksen
i

I

yhteensovittam isesta.

Jos kunnan taseessa on

kattamatonta

alijäämää,

tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen
toteutumista tilikaudelle sekä voimassa olevan taloussuunnitelman
ja toimenpideohjelman riittävyyttä.
Vaa i kel poinen tarkastuslautaku ntaan ei ole
I

:

. kunnanhallituksen jäsen
2. apulaispormestari
1

3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 S:n 2 ia 3

momentissa tarkoitettu läheinen
4. kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai
säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö,
eikä
5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen

Tarkastussäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ia
varapu heenjohtaja ovat valtu utettuja.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto
1) asettaa tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 viisi
jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen
sekä
2) valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan joiden
tulee olla valtuutettuja.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rjantarkastajien nim
Hallitus

i

ki

rjaimet

@

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

KESKUSVAALILAUTAKU
Khall 202

S

N

Kokouspvm
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NAN VALINTA

Vaalilain 13 $:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan
keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen
määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksija
yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet, on valittava neljäksi
vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että
he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä
kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Puheenjohtaja ja
varapu heenjohtaja val itaan samassa vaalitoim ituksessa.

Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet mahdollisuuksien
m u kaan ed ustaisivat edel isissä kuntavaaleissa esi intyneitä
äänestäjäryhmiä, on kustakin äänestäjäryhmästä valittava yksi
edustaja. Vaikka säännös ei sitä edellytä, käytännössä on
useimmiten valittu viisi eniten ääniä kuntavaaleissa saanutta
äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava
äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei
saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa. Lisäksi valinnassa
tulee huomioida tasa-arvolain säädökset.
I

Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus esittää, että
1 ) kunnanvaltuusto vahvistaa valittavien varajäsenten
lukumääräksi seitsemän,
2) valitsee vuosiksi 2021-2025 keskusvaalilautakuntaan viisi
jäsentä ja seitsemän varajäsentä sekä asettaa varajäsenet
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan ja
3) valitsee jäseneksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rjantarkastajien n imi ki rjai met
Hallitus

@

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS
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VALTU USTON VAALI LAUTAKUNNAN VALITSEMIN EN
Khall 203

S

Vaal i lain mu kaan ku nnanvaltu usto valitsee toimikaudekseen
su hteellisten vaalien toim ittam ista varten vaalilautakunnan.

Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen
varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä kuin
valtuuston puheenjohtajaa ja varapu heenjohtajaa val ittaessa

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto
1) valitsee vuosiksi 2021-2025 valtuuston vaalilautakuntaan viisi
(5) jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
ja
2) valitsee valituista jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nim kirjaimet
Hallitus
i

@

Kokouspvm
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EDUSTAJAN VALITSEMINEN HÄMEEN LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN
Khall 204

S

3.6.2021 pidettyjen ku ntavaalien jälkeen val itaa n vaal itu lokseen
perustuen Hämeen liittoon maakuntavaltuusto. Hämeen liiton
perussopimuksen 7 $:n mukaan kuntien edustajainkokous
va itsee vaal kaudeksi valtu ustoo n jäsen ku ntia ed ustavat jäsenet
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Maakuntavaltuutettujen
lukumäärä on yksi valtuutettu kunnan alkavaa 3000 asukasta
kohti, kuitenkin vähintään kaksi ja enintään kolmetoista.
1

i

I

Edustajainkokoukseen kukin jäsenkunta valitsee yhden edustajan
ja hänelle varaedustajan. Kunnan edustaja käyttää
ed ustajai

n

kokou ksessa ku nnan ko ko ääniosu utta.

Hämeen liiton perussopimuksen 8 $:n mukaan
maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla
jäsen kuntien valtuutettuja ja maaku ntavaltu ustossa ed ustettu na
olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa
vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri
ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella
vaal laissa säädetyn su hteel isuusperiaatteen mukaisesti.
Maa ku ntavaltuusto n kokoon panon on oltava tasa-arvolain
säädösten mukainen.
i

I

i

Kuntien ed ustajai n kokous on pidettävä kuntavaalien jälkeisen
vuoden helmikuun loppuun mennessä ja sen kutsuu koolle
maaku nta hal ituksen puheenjo htaja. Hämeen li ito n
maakuntahallitus päätti 1 4.6.2021, että kuntien edustajainkokous
pidetään 20.8.2021 klo 9.00. Kokous järjestetään etäkokouksena
Teamsin välityksellä. Edustajainkokouksen kokouskutsu ja linkki
kokoukseen lähetetään jäsenkunnille vähintään 10 päivää ennen
kokousta.
I

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee
yhden edustajan ja tälle varaedustajan Hämeen liiton
ed ustajainkokoukseen.

Käsittely:

Jukka Rouhianen ehdotti varsinaiseksi jäseneksi Eeva Nurmea.
Reetta Räsänen kannatti esitystä.
Aila Suikkanen ehdotti varajäseneksi Timo Nikkasta. Reetta
Räsänen kannatti esitystä.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi Eeva Nurmen edustajaksi Hämeen liiton
edustajainkokoukseen ja Timo Nikkasen Eeva Nurmen
henkilökohtaiseksi varaed ustajaksi.

Janne Kankare saapui kokoukseen klo. 18.25

Pöytäki rjantarkastajien nim iki rjaimet
Hallitus
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Kokouspvm

HUMPPILAN KUNTA
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16.8.2021

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN FORSSAN SEUDUN
HWINVOINTIKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄTOTOUKSEEN JA HALLITUKSEEN
Khall 205

itaan ku ntien valtu ustojen
jäsenet.
uudet
alkaessa
toimikauden
Ku ntayhtym ien toim iel imi i n val

S

n seud un hyvinvointiku ntayhtymän perusso pimuksen
mu kaan ku ntayhtymän jäsen kunnat käyttävät yhtymäkokou ksessa
ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän asioissa. Yhtymäkokouksessa
on kunkin kunnan valitsemat edustajat (enintään 3/kunta).
Fo rssa

Yhtymäkokouksessa jäsenkunnilla on yksi ääni alkavaa 2000
asukasta kohti. Forssan äänimäärä on 9, Humppilan 2, Jokioisten
3, Tammelan 4 ja Ypäjän 2. Kunnan valitsemien edustajien
yhteinen äänimäärä jakautuu tasan saapuvilla olevien kesken.
Vaalikel po isu udesta kuntayhtymän toi miel im i i n säädetään
kuntalain 76 $:ssä. Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan
kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan
kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan
toimielin.
Yhtymäko kous on su u n n iteltu pidettäväksi keskivi ikkona
22.9.2021 klo. 18 alkaen.
Jäsen i nä Forssan seud u n hyvi nvo i ntiku ntayhtymän
yhtymäkokouksessa 2017 -2021 ovat olleet:

varsrnarnen Jasen:
Reetta Räsänen
Aila Suikkanen
Kaija Romppainen

Jäsenenä Fo rssan seud u n hyvi nvointiku ntayhtymän
2017-2021ovat olleet:

hal

lituksessa

varsinainen jäsen:
Eeva Nurmi
henkilökohtainen varajäsen:
Reetta Räsänen
Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) valitsee kolme jäsentä Forssan seudun terveydenhuollon
ku ntayhtymän yhtymäkokou kseen
2) valitsee yhden jäsenen hallitukseen ja
3) valitsee hallituksen jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen

Pöytäkirja nta rkastajien
Hallitus

n

im iki rja

imet
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JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN FORSSAN SEUDUN
HWINVOI NTI KU NTAYHTYMÄN YHTYMÄTOXOU KSEEN JA HALLITU KSEEN
Khall 205
(jatkoa)

S

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

n

i

mi kirjai

met
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FORSSAN SEUDUN HWINVOINTIKUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
VAALI
Khall 206 $

Perussopimuksen mu kaan tarkastuslautakunnan jäsen iä ja
heidän henkilökohtaisia varajäseniään valitaan yksi jokaisesta
jäsenkunnasta ja osajäsenkunnasta. Jäsenten ja varajäsenten
tulee olla valtuustojen jäseniä.
Kukin jäsenkunta nimeää ehdokkaansa lautakuntaan, jonka
yhtymäkokous valitsee. Yhtymäkokous val itsee jäsenten
keskuudesta pu heenjohtajan ja varapu heenjohtajan.

Tarkastuslauta ku n nan jäsenten vaali kelpo isuus määräytyy
kuntalain 75 $:n mukaisesti. Toimielimiä valittaessa on otettava
huomioon tasa-arvolain säännökset.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano on vahvistettu sellaiseksi, että
se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri
ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän
al ueel la vaa laissa sääd etyn su hteel isuusperiaatteen muka isesti
(Suomen Keskusta 1 jäsen, SDP 3 jäsentä, joista yksi on
Someron valtuutettu, Kokoomus 1 jäsen ja Perussuomalaiset 1
jäsen).
Ii

I

Yhtymä hal litus pyytää jäsen kuntiaan ja osajäsen kuntaansa
Someroa nimeämään ehdokkaansa (jäsen ja varajäsen) Forssan
seud un hyvi nvoi nti ku ntayhtymän tarkastusla utaku ntaan
vahvistettu kokoonpano huomioiden.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää jäsenen ja
varajäsenen Forssan seud un hyvinvointiku ntayhtymän
tarkastuslautaku ntaan h uomioiden tarkastuslautaku nnan
vahvistettu ko koonpano.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rjanta rkastajien

Hallitus

n i m i ki

rjaimet

@
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JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN LOUNAIS.NÄMECru
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON
Khall 207 $

Lou nais-Hämeen am matillisen kou lutuksen kuntayhtymä n

perussopimuksen 9.1 S on seuraava:
Jäsenkuntien ku n nanvaltu ustot valitsevat valtu utetu ista tai
varavaltuutetuista yhtymävaltuustoon valtuustojen toimikautta
vastaavaksi ajaksi yhden (1) jäsenen kutakin kunnan varaamaa 4
$:ssä tarkoitettua alkavaa kymmentä (10) osuutta kohti, kuitenkin
enintään viisi (5) ja vähintään kaksi (2) jäsentä. Kunnan
varaamien osuuksien lukumäärä otetaan huomioon sellaisena
kuin se on vaalin toimittamisen aikana.
Humppilan kunnalla on perussopimuksen 4 $:ssä tarkoitettuja
osuuksia tällä hetkellä 12.
Jäseninä Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen
kuntayhtymän valtuustossa ovat vuosina 2017 -2021 olleet:
varsinainen jäsen
Joonas Heikkilä
Juha Rantanen

henkilökohtainen varajäsen
Antti Miettinen
Timo Nikkanen

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee Lounais-Hämeen
ammatil isen kou utuksen kuntayhtymän valtu ustoon
toimikaudeksi 2021-2025 kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
I

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rjantarkastajien nimiki rjaimet

Hallitus

I
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JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN KANTA.HÄMCCru
SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON
Khall 208

S

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimuksen 7 $ kuuluu
seuraavasti:
Sai raanhoitopiiri n kuntayhtymän valtuustoon val itsevat
jäsenkuntien valtuustot jäseniä seuraavasi:
Kunnan asukasluku viimeksi toimitetun jäsenten lukumäärä
henkikirjoituksen mukaan
1
tai
2 000
2

vähemmän
2001- 8000
8001- 25000
10 000
25001 100 001 - 400 000
400 001 tai enemmän

3

4
5

6

Kulleki n yhtymävaltuusto n jäsenel le valitaan henkilö kohtai nen

varajäsen.
Jäseninä Ka nta-Hämeen sairaan hoitopiiri n ku ntayhtymä n
valtuustossa ovat olleet vuosina 2017'2021:
varsrnarnen Jasen
Eevastiina Perälä
Timo Nikkanen

henkilökohtainen varajäsen
Reetta Räsänen
Jorma Andersson

Valinno issa tu lee huom ioid a tasa-arvolai n vaati mukset.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee
kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet KantaHämeen sai raan ho itopiiri n ku ntayhtymän valtu ustoon.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäki rjantarkastajien

Hallitus

n i mi

kirjai met

@
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KIINTEISTOTOIMITUSTEN USKOTTUJEN
Khall 209 $
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MI

ESTEN VALITSEMINEN

Kiinteistönmuodostamislain 6 $:n mukaan valtuuston tulee valita
kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi
henki löä valtuuston toim ikautta vastaavaksi ajaksi. Käytän nössä
on tarkoituksenmukaista valita heitä enemmän.
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja
pai kal iset olot tu nteva henkilö. Vaalikel poisuud esta uskotu n
miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä
säädetään. Uskotuksi mieheksi ei saa siten valita henkilöä, joka
on alle 2S-vuotias taijoka on täyttänyt 65 vuotta.
I

Uskottuja miehiä valittaessa on huomioitava naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.
Kiinteistöto i m itusten uo nteesta johtuen tul isi uskotu i ksi m ieh i ksi
valita sellaisia henkilöitä, joilla on mahdollisuus suorittaa tätä
luottamustehtävää päiväsaikaan ja maasto-olosuhteissa. Myös
aiemmin uskottuna miehenä toimineiden uudelleenvalinta olisi
suositeltavaa. Kii nteistöto i m itu kset ovat usei n pitkäkestoisia ja
monimutkaisia, jolloin jatkuvuudesta ja kokemuksesta olisi hyötyä
I

Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava
käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa vakuutus siitä, että hän
parhaan ymmärryksensä ja omatuntonsa mukaan täyttää
rehellisesti uskotun miehen toimensa eikä tee siinä kenellekään
vääryyttä mistään syystä.
1 7 -2021 ovat maa nja koto
miehinä olleet seuraavat henkilöt:
Marjut Kallio
Heikki Uusi-Kämppä
Tuija Miettinen
Teuvo Nieminen
Matti Perälä
Jorma Sulonen
Sami Sulonen
Tanja Uusitalo

To i m i ka ut ena 20

Valmistelija:
Päätösehdotus:

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

m itu

sten us kottu

i

n

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p.044 7294 881
Kj: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee
ksi 2021 -2025 ka hd e ksa n (8 ) ki nte istöto m itu ste n
uskottua miestä.

to i m i kaud e

Päätös

i

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti
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EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN VALITSEMINEN SUOMEN KUNTALIITON
KUNTAPÄIVILLE
Khall 210

S

Suomen Kuntaliiton mukaan yhdistyksen varsinainen kokous,
vaalipiirikohtaiset kuntapäivät, pidetään joka neljäs vuosi
kuntavaalien jäl keen va ltu uskun nan ta rkem min määräämänä
aikana ja paikassa.
uskunta on päättänyt kutsua vaalipi
kuntapäivät koolle 1 4.9.2021 .
Ku ntal i iton valtu

i

ri

ko

htaiset

Jäsenkuntien valtuustot saavat valita liiton sääntöjen perusteella
edustajia kuntapäiville väestötietolain 507 11993 mukaisen
väestötietojä rjeste mä n ku ntavaa eja ed eltävän vuod e nva hteen
asukasluvun mukaan seuraavasti:
I

kunnan asukasluku

4 001
10 001
15 001
25 001
50 001
100 001
250 000

-

i

I

4000
10 000
15 000
25 000
50 000
100 000
250 000

edustajia
1

2
3
4
5
6
8
1 7

Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän
varaed ustajia. Varaed ustajalla o n o ikeus osal istua ku ntapäivi le,
mikäli varsinainen edustaja on estynyt.
I

I

Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee Suomen
Kuntal iton vaalipi rikohtaisil le ku ntapäivi le yhden ed ustajan ja
yhden varaedustajan.
i

Päätös

Pöytäki rjantarkastaj ien

Hallitus

i

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti
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rÄnÄ.IÄoI KEUDEN LAUTAMIESTEN VALITSEMINEN
Khall 211

S

Käräjäoikeuslain (581/93) 7 S:n mukaan valtuusto valitsee
lautamiehet toim kauttaan vastaavaksi ajaksi. Kun nasta valittavien
lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan
väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.
i

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa
kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa,
jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä
sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita
henkilöä, joka on alle 2S-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta.
Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä
tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan
suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai
poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (KärääoikeusL 6
s).

Oikeusministeriö kiinnittää huomiota perustuslakivaliokunnan
lausuntoon, jossa todetaan, että lautamiesten valinnassa tulee
korostaa lautamiehen tuomarintehtävää. Lautamies ei ole
poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan
hänen tulee olla riippumaton. Ottaen huomioon lautamiehen
tehtävän ja aseman tuomioistuimen jäsenenä puolueiden ei tule
vaatia lautamieheksi valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron
maksamisesta istuntopalkkiostaan. Lautamiehen tehtävä on
paremminkin valtiollinen luottamustehtävä, jonka hoitamisesta
maksettavat kustannukset (istuntopalkkio, ansionmenetyskorvaus
ja matkakustannukset) suoritetaan valtion varoista.

Lautamiehen tehtävä eroaa kunnallisista luottamustehtävistä
siinäkin suhteessa, että tuomioistuimen istunnot alkavat yleensä
aamulla klo 9.00 ja istuntoja jatketaan niin kauan kuin päivälle
haastetut jutut saadaan käsitellyksi. Laajoissa rikosasioissa
lautamiesten tulee varautua olemaan läsnä useana päivänä
peräkkäin.

Tuomioistuinten esteellisyyskysymyksiin kiinnitetään nykyisin
paljon huomiota. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan
merkittävässä asemassa olevien kunnallisten luottamushenkilöiden
tai kansanedustajien valitsemista lautamieheksi tulisi suhtautua
pidättyväisesti.
Oikeusministeriö on päätöksellään 5.1.2009 vahvistanut ForssaLoimaan käräjäoi keuteen valittavien lauta m iesten lukumääräksi
35. Humppilan kunnasta tulee valita kaksi lautamiestä.
Käräjäoikeuden lautamiehinä ovat toimineet v. 2017-2021 Jorma
Andersson ja Pekka Koskinen.
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Kj: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kaksi
kä räjäo i keud en la utam iestä to i m i kaud eksi 2021 -2025 .

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus
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POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VALITSEMINEN
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Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/96) 13 $:n mukaan
valtu usto val itsee pol isin neuvottelu kuntaan jäsenet ja varajäsenet
toimikaudekseen. Neuvottelukunnassa on vähintään viisi ia
en ntään viisitoista jäsentä ja ku laki n hen kilökohtainen varajäsen.
i

I

i

Humppilan kunta kuuluu Kanta-Hämeen

poliisilaitoksen
jäsentä,
yksi kustakin
johon
kuuluu yhteensä 11
neuvottelukuntaan,
kunnasta.
Toim kaut ena 2017 -2021 Hu mppi lan kun nasta neuvottelu
jäsenenä ja varajäsenenä ovat olleet seuraavat henkilöt:
i

Jasen

Katja Ojala

ku

nnassa

lökohtainen varajäsen
Tiia Räsänen
hen

ki

Valmistelija:

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. O447294 881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee poliisin

Päätös:

neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021 -2025 jäsenen
henkilökohtaisen varajäsenen.
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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KAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
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Seuraavista päätöksistä eisaa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua taitäytäntöönpanoa.
Pykälät 194, 195, 1 96, 197, 198, 1 99, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211,212
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 $:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 192, 193,204

Kieltojen
perusteet

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

OI

KAISUVAATI

M

Oikaisuvaatimusviranomainen
ia -aika

USOHJ EET

Seuraaviin päätöksi n tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati m uksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
i

Humppilan kunnanhallitus
Kisakuja 2
31640 Humppila

204
ät:192 1
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua
pöytäkirjan nähtävänäolopäivästä.
Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 19.8.2021. (7+14)

Tiedoksianto
asianosaiseller)

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Matias Penttinen
vs. Halli
Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 S)
annettu postin kuljetettavaksi, 20.8.2021

Asianosainen

Matias Penttinen
a
vs. Halli
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän al leki rjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Kl
W],

Kokous 1412021

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

16.8.2021

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

kaisuvaatimuksen 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
kunnallisvalituksin
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Oi

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 val itusviranomai nen, osoite ja postiosoite

Pykälä

:

Valitusaika 7+30 päivää

Valituskirja

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
toimiftaminen

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

Yksityiskohtai nen oi kaisuvaatim usohie/val itusosoitus liitetään
otteeseen,
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan
Lisätietoja

