HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

SAAPUVILLA OLLEET

rÄsrrurr

(ja merkintä siitä,
kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT LASNAOLIJAT

KOKOUSPOYTAKIRJA
7t2021
Keskiviikko 20.1O.2O21 klo 18.30
Valtuustosali, kunnantalo
Ketola Marita, pj.
Ahola Kari, j.
Autio Minna, j.
Haaksi Tuomo, j.
Hautala Virpi, j.
Hirvioja Vesa-Pekka, j.
Huhtanen Marko, j.
Kaario Reija, j.
Kankare Janne, j.
Leinonen Tanja, j.
Lintukangas Jukka, j.
Mustonen Hannu, j.
Niininen Markku, j.
Ojanen Erkki, j.
Paavilainen Mika, j.
Remes Kimmo, j.
Räsänen Reetta, j.
Räsänen Tiia, j.
Seuranen Markus, j.
Valtanen Johanna, j.

Poissa:
Laaksonen Juha, i
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijä
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA
PAATÖSVALTAISUUS

72S

POYTAKI RJAN TARKASTAM INEN

73S

ASIAT JA VALITUSOSOITUS

74 -79

POYTAKIRJAN

- 18.56

S

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Marita Ketola

Matias Penttinen

ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS
POYTAKIRJAN
TARKASTUSTOIMITUS

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

25.10.2021
Allekirjoitukset

Marko Huhtanen
POYTAKIRJA
YLEISESTI

ruÄHrÄvÄNÄ

Hannu Mustonen

Aika ja paikka

27 .1 0.2021 kunnan kotisivuil la
Virka-asema

Allekirjoitus

vs. Hallintojohtaja
ilmoitustaulu nhoitaja

Matias Penttinen

Kokouskubu 712021
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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 20.10.2021 klo. 18.30

KOKOUSPAIKKA

Valtuustosali, kunnantalo

- 18.56

KASITEL-

rÄvÄr

Liite

ASIAT
72
73
74
75
76
77
78

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytä kirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitsem inen
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän
tarkastuslautakunnan vaali
Ed ustaja Lo m i-Hämeen Jätehuollon osa kaskuntien
yhteiseen jätela uta kuntaan
Osavuosikatsaus 612021
Hinnoittelutunnusten muuttaminen
Muut asiat
i

30

31,32

Lainvoimainen valitusosoitus annetaan.

POYTAKIRJAN

ruÄnrAvÄNÄPITO
PUHEENJOHTAJA
JULKIPANOTODISTUS

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä
27 .10.2021 kunnan kotisivuilla
Merk. Marita Ketola

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
13.10.2021
Todistaa:

I

lmoitustaulunhoitaia

@
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KoKoUKSEN LAILLISU US JA PÄÄTöSVEITNISUUS
Kvalt 72

S

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

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

on

maininta julkipanomenettelystä ia
viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee julkiset kuulutukset

Mikäli erityislaissa

julkaista kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kunnan ilmoitukset
voidaan julkaista myös muiden kuntien kanssa yhteisesti.
Tästä kokouksesta on ilmoitettu kunnan kotisivuilla 13.10.2021.
Valtu uston ja kun nanhal itu ksen jäseni lle sekä kunnanjohtajalle
I

on kokouskutsu postitettu 13.10.2021.

1

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

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PöYTÄKI RJAN TARKASTAJ I EN JA ÄÄNTEN LAS KIJOI
Kvalt 73 $

DE N

VALITS EMI N EN

Kunnanvaltuuston tyojärjestyksen 4 $:n mukaan valtuuston
pöytäkirjat tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään
valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole
toisin päättänyt.
Pöytäkirjan tarkastajat voivat toimia myös ääntenlaskijoina

Pöytäkirja

on

tarkastettavana maanantaina 25.10.2021

kunnanvirastolla.
Päätös:

Ku

n

nanva ltuusto va litsi pöytäki rjantarkastaj i ksi ja

ääntenlaskijoiksi Marko Huhtasen ja Hannu Mustosen

Pöytäki rjantarkastaj ien
Valtuusto

n i m i ki rjai

met

@
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 7 12021
HUM PPILAN KU NNANVALTU USTON NIM ENHUUTO. JA ÄÄNESTYSLU ETTELO
Nimi

Nimenhuuto kokouksen alussa
Läsnä Poissa

Ahola Kari

X

Autio Minna

X

HaaksiTuomo

X

Hautala Virpi

X

Hirvioja Vesa-Pekka

x

Huhtanen Marko

X

Kaario Reija

X

Kankare Janne

X

Ketola Marita

X

Laaksonen Juha

X

Leinonen Tanja

X

Lintukangas Jukka

X

Mustonen Hannu

X

Niininen Markku

X

Ojanen Erkki

X

Paavilainen Mika

X

Remes Kimmo

X

Räsänen Reetta

X

Räsänen Tiia

X

Seuranen Markus

X

Valtanen Johanna

x

Aäntenlaskijat: Marko Huhtanen ja Hannu Mustonen

Pöytäki rjanta rkastajien ni m i ki rjai met

Valtuusto

asra

asia

"jaa

e iu

asia
"jaa"

t'gi"

"jaa

'ei'

@
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FORSSAN SEUDUN HWINVOINTIKUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
VAALI
Khall 206 S
16.8.2021

4

Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnan jäseniä ja
heidän hen ki lökohta isia varajäsen iään val itaan yksi jokaisesta
jäsenkunnasta ja osajäsenkunnasta. Jäsenten ja varajäsenten
tulee olla valtuustojen jäseniä.
Kukin jäsenkunta nimeää ehdokkaansa lautakuntaan, jonka
yhtymäkokous valitsee. Yhtymäko kous val itsee jäsenten
kesku udesta puheenjohtajan ja varapu heenjohtajan.
Tarkastusla uta kunnan jäsenten vaa kel poisuus määräytyy
kuntalain 75 $:n mukaisesti. Toimielimiä valittaessa on otettava
huomioon tasa-arvolain säännökset.
Ii

Tarkastuslautakunnan kokoonpano on vahvistettu sellaiseksi, että
se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri
ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän
alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti
(Suomen Keskusta 1 jäsen, SDP 3 jäsentä, joista yksi on
Someron valtuutettu, Kokoomus 1 jäsen ja Perussuomalaiset 1
jäsen).
Yhtymäha itus pyytää jäsen ku ntiaan ja osajäsen kuntaansa
Someroa nimeämään ehdokkaansa (jäsen ja varajäsen) Forssan
seud un hyvi nvo i nti ku ntayhtymän tarkastuslautaku ntaan
vahvistettu kokoonpano huomioiden.
II

Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää jäsenen ja
va rajäsenen Forssan seud u n hyvinvointi ku ntayhtymän
tarkastuslautaku ntaan h uom ioiden ta rkastuslautaku nnan
vahvistettu kokoonpano.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kvalt 62 $

Kunnanvaltuusto valitsi Hannu Mustosen Forssan seudun
hyvi nvoi ntiku ntayhtymän ta rkastuslautaku ntaan.

Päätös:

Pöytäki rja ntarkastajien

Valtuusto

n

i

m i ki rjai

met
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FORSSAN SEUDU N HWI NVOI NTI KU NTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKU
VAALI
Kvalt 74

N

NAN

S

Päätös:

Pöytä ki rjantarkastajien
Valtuusto

Kunnanvaltuusto valitsi Forssan seud un hyvi nvointi ku ntayhtymän
tarkastuslautaku ntaan Han nu Mustosen hen kilökohtaiseksi
varajäseneksi Reetta Räsäsen.

n im

i

kirjaimet
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EDUSTAJA LoI

eeru

M I.HÄTrI

IÄren UOLLoN

20.10.2021
OSAKASKU NTI EN YHTEIS

EEN

6

.IÄTeIRuTAKUNTAAN
Khall 233

S

Lautakunta toimii Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoimintaalueen 1 6 kunnan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. LHJ:n
osakaskuntien jätelautakunnan johtosäännön kohdassa 3.
määritel lää n lautaku nna n ko koonpanosta seuraavaa :
sä ntäku n nan valtuusto asettaa la uta kun nan toi m kaudekseen
yhteistoiminta-alueen ku ntien valtu ustojen n meäm istä jäsen istä.
Lautaku nnassa on yksi jäsen kustaki n yhteistoi minta-a lueen
kunnasta ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Lautakunnan kokoonpanon on täytettävä naisten ja miesten tasaarvosta annetun lain 4 $:n vaatimukset.
i

I

i

lsäntäkuntana toimivan Forssan kaupungin edustaja toimii
lautakunnan puheenjohtajana ja Loimaan kaupungin edustaja
varapuheenjohtajana.
Humppilan kunnan edustajana vuosina 2017-2021on ollut Riitta
Nokkala ja varaedustajana Jorma Andersson.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee
ed ustajan ja varaed ustajan Loi mi-Hämeen Jäteh uollon
osakaskuntien yhteiseen jätelautakuntaan.

Päätös:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee
ustajan ja va raed ustaja n Lo m i-Hämeen Jäteh uol lon
osakaskuntien yhteiseen jätelautakuntaan.
ed

i

Kvalt 75 $
Päätös:

Pöytäki rjanta rkastajien

Valtuusto

nanvaltuusto val itsi Lo mi-Hämeen Jäteh uol lon osakaskuntien
yhteiseen jätelautakuntaan Humppilan kunnan edustajaksi Reija
Kaarion ja varaedustajaksi Marita Ketolan.
Ku

n

n i m i ki

i

rjai

met
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oSAVUOST KATSAUS 6/2021

Khall 280
Liite 126

S

Humppilan kunnan osavuosikatsaus 612021 on liitteenä 126.
Osavuosikatsaus on käsitelty kunkin toimialan osalta
lautaku n n issa ja etenee kunnanhallituksen kautta valtuustolle
tiedoksi.
Humppilan kunnan tulos kesäkuun lopussa 2021 oli 6 434,76 €
ylijäämäinen.

Valmistelija:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 7OO 4447
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, p. O44 7294 881

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi saaduksi osavuosikatsauksen 612021 ia
2) lähettää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksytti i n päätösehdotu ksen

m u kaisesti

Kvalt 76 $
Liite 30
Päätös:

Kunnanvaltuusto merkitsi osavuosikatsauksen 612021 tietoonsa
saaduksi.

Pöytäki rjantarkastajien nimi

Valtuusto

ki

rjaimet

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO
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HINNOITTELUTUNN USTEN MUUTTAMINEN
Khall 284 $
(Salainen, JulkL 24.1\

Esittelytekstiä sekä päätösehdotuksen ja käsittelyn kohtia 1 ei
julkisteta (JulkL 24.1)

Valmistelija

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää

2)
Käsittely:

muuttaa Meeri Sipilän ammattinimikkeeksi kirjastonhoitaja

Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää

2)

esittää valtuustolle, että se muuttaa Meeri Sipilän
ammattini m kkeeksi ki rjastonhoitaja.
i

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti

Päätös

Kvalt 77

S

Päätös

Pöytäki rjantarkastajien
Valtuusto

Kunnanvaltuusto muutti Meeri Sipilän ammattinimikkeeksi
kirjastonhoitaja.

ni m iki rjai

met
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I
MUUT ASIAT
Kvalt 78 $

Liite 31 ia32

Tiia Räsänen teki valtuustoaloitteen ilmalämpöpumppujen tai
muun sisäilmaa jäähdyttävän ratkaisun tarpeesta ja hankinnasta
päiväkoti Päivänpaisteeseen. Aloite on liitteenä 31.
Tiia Räsänen teki valtuustoaloitteen osallistavan budjetoinnin
se kä tu leva su u sve rstastyöskente lyn käyttöö notosta H u m p pi la n
kunnassa. Aloite on liitteenä 32.
i

Minna Autio ja Marko Huhtanen kannattivat Tiia Räsäsen tekemiä
aloitteita.

Pöytäkirjantarkastajien
Valtuusto

ni m i ki rjai

met

Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

Humppilan

kunnanvaltuusto

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
20.10.2021

Pykälä

7es

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

76,78
HvalL 3 $:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella val
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

itu

ksella.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 (vaihde)
faksi 029 56 42269
ha meen n na. hao@oi keus.fi
Ii

Kunnallisvalitus, pykälät

72,73,74,75,77
Pöytäkirjan
nähtäväksi
asettaminen
Oikaisuvaatimus
Tiedoksianto
asianosaisellel)

Valitusaika
7+30 päivää

Pvm

27.10.2021
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua pöytäkirjan
nähtävänäolopäivästä.

28.10.2021

Hallintoval itus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät valitusaika
30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista

1)

Liitetään pöytäkirjaan

Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 $:n 1 momentissa
tarkoitetul le asianosaiselle.

Valituskiria

Valitus tehdään kirjallisesti.
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta 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 nimi,
kotikunta. Valituskirjelmässä on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle toimitetaan.

Valituskirielmän
liitteet

Val ituskirjel mään on liitteenä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä taijäljennökset
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittajan vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toim itettu virnaomaiselle
- asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan mitä laissa 586/1996
$ 21 säädetään.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja

postiosoite

postiosoite

Pykälät

Pykälät

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

Lisätietoja

Yksitviskohtainen valitusosoitus liitetään pövtäkirianotteeseen
Liitetään pöytäkiriaa

l)

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

