
Viranomainen
HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS KOKOUSPOYTAKIRJA

Nro

'1112021

KOKOUSAIKA
maanantaina 24.5.2021 klo 1 8.00-20.00

KOKOUSPAIKKA
Teams-kokous

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

Kari Ahola, pj.
Reetta Räsänen, j
Jukka Rouhiainen, j.
Aila Suikkanen, j.
Aira Suikki, j.
Janne Kankare, j.
Markus Seuranen, vj

Poissa:
Timo Nikkanen, vpj

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
ja läsnäolon peruste

Marita Ketola, kunnanvaltuuston pj.

Hanne Seestie, kunnanvaltuuston I varapj.
Joonas Heikkilä, kunnanvaltuuston ll varapj.
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijä
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Maaria Silvius, Yhtymäjohtaja, LHKK, pykälien 162 ia 163 ajan
Poissa:

LAILLISUUS
pÄÄrösvnl

JA
TAISUUS 15e S

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

160 S

ASIAT JA VALITUSOSOITUS 161-168 S

PÖYTAKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

KariAhola

Pöytäkirjanpitäjä

Matias Penttinen

pövrÄrr R.tRtrt TARKASTU s
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu
nimikirjaim illam me

Tarkastusaika
28.5.2021

Aila Suikkanen Janne Kankare

POYT
nÄur

AKIRJAN
ÄvrllÄolo

Paikka ja pvm
31 .5.2021 kunnan kotisivuilla

Allekirjoitus
ilmoitustaulunhoita



I{UMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

KOKOUSKUTSU
1112021

KOKOUS-
AIKA

Liite Maanantai 24.5.2021 klo 18.00 - 20.00

KOKOUS-
PAIKKA

Nro Teams-kokous

KASITEL-
rÄvÄr
ASIAT

159
160
161

162
163

164

165
166

167

64, 65, 66 (Salainen),
67,68

69
70

71,72,73,74,75 (ei
julkinen), 76, 77, 78, 79

80,81

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus
Tiedoksi merkittävät asiat

Kunnanhallituksen pöytäkirjan S 1 57 tarkastaminen
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ia seudullisen
työl I isyydenhoidon suun n ittelu n aloittam i nen
Puolimatkan osayleiskaavaehdotus

Puolimatkan asemakaava
Edustajan nimeäminen Sosiaali- ja
terveyden h uoltou ud istusta va lm istelevaan toim ielimeen
Humppilan kunnan Osuuspankin tilien yhdistäminen

Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 31 .5.2021
alkaen kotisivuilla

PUHEEN-
JOHTAJA

Merk. Kari Ahola

JULKI-
PANO.
TODIS-
TUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
19.5.2021
Todistaa:
I I mo itustau I u n hoitaja
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HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
24.5.2021
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVRITRISUUS

Khall 159 S Kunnanhallituksen päätöksen 11.1.2021 16$:n mukaan
kun nan hallituksen 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.

Esityslistat lähetetään sähköpostilla viimeistään kokousta
edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja
kun nanvaltuusto n pu heenjohtajil le sekä postitetaan n i i lle
kun nan hal lituksen jäsenille ja kunnanva ltu uston puheenjohtaji I le,
jotka haluavat esityslistan postitse. Hallituksen kokouskutsut
esityslisto i neen i I man liitteitä toim itetaan myös va ltuusto n jäseni lle
sähköpostilla.

Liitteet, jotka käsitellään kunnanhallituksessa että
kun nanvaltuustossa, postitetaan tai tu lostetaan kun nanhallituksen
jäsenille vain kerran.

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

Päätös: Ku nnanhal I itu ksen pu heenjohtaja totesi koko uksen lai ll isesti
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäki rjantarkastajien nim i ki rjai met
Hallitus



@
HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

PöYTÄKRJAN TARKASTUS

Khall 160 $

Päätösehdotus:

Päätös

Pöytäki rjantarkastajien n i mikirjai met
Hallitus

Kuntalain mukaan kunnan toimielimen kokouksesta pidetään
pöytäkirjaa. Kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on sen jälkeen,

kun pöytäkirja on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä siten
kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Kunnanhallituksen päätöksen 11.1.202115$:n mukaan
kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että
1) tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtävään

valittua kunnanhallituksen jäsentä.
2) pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kunnanhallituksen

kokousta seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana
kunnantalolla

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

Kj : Kuå nan ha I I itus va I itsee pöytäki rja ntarkastaji ksi Ai la Suikkasen
ja Janne Kankareen.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kokouspvm
24.5.2021
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@
HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

TTEDoKST MERKtrrÄvÄr AstAT

Khall 161 $
Liite 64,65, 66 (salainen),
67, 68 A ViranhaltiiaPäätökset

Päätösehdotus

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien ni mi ki rjai met
Hallitus

Kokouspvm
24.5.2021
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Kunnanjohtaja
1. Liite 64

vs. Hallintojohtaja
1. Liite 65

B Ti I i ntarkastuspöytäki rja
1 . Liite 66 (Salainen, JulkL. 24.1 .S Kohta 15)

C Pöytäkiriat
1 . Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähal I itu ksen

pöytäki rja, 1 2.5.2021, luettavissa ko. verkkosivuilta
https://www. I h kk.fi /kuntayhtyma/poytakirjaU

D Kuntavaalit
1. Liite 67
2. Liite 68

Kj : Kunnanhallitus merkitsee edel lä esitetyt vi ran haltijapäätökset,
tili ntarkastuspöytäki rjan, pöytäkirjat ja ku ntavaa I ien
ehdokaslistojen yhdistelmän sekä tiedotteen tiedoksi saaduksi.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti



@
HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien ni mikirjai met
Hallitus

Kunnanhallituksen kokouksessa 1 0.5.2021 toinen
pöytäkirjantarkastaja poistui kokouksesta viimeisen pykälän
käsittelyn aikana, jolloin hän ei voitarkastaa ko. pykälää. Liitteenä
69 on kyseisen kokouksen viimeinen pykälä, S 157.

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

Kj: Kunnanhallitus päättää hWäksyä 10.5.2021 kokouksen
pöytäkirjan pykälän 157.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kokouspvm
24.5.2021
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KUNNANHALLITUKSEN PöYTÄKRJAN S 157 TARKASTAMINEN

Khall 162 $
Liite 69



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Käsittely:

Päätös:

Pöytä ki rjanta rkastajien n i miki rjai met
Hallitus

Humppilan kunta on yhdessä Lounais-Hämeen
ko u I utusku ntayhtymän kanssa keskustel lut seud u I I isen
työll isyyd enhoidon suun n ittel usta. Keskustel ujen tavo itteena on
solmia aiesopimus Humppilan kunnan ja Lounais-Hämeen
kou I utuskuntayhtymä n väl i I le seud ul I isen työ I lisyyden hoidon
suunnittelun edistämiseksi. Aiesopimuksen ovat aiemmin
hyväksyneet Tam melan, Jokioisten ja Ypäjän ku n na n ha llitu kset.

Yhteistyön tavoitteena on keh ittää sel laisia työ llisyyd enhoidon
palveluita, joissa koulutuskuntayhtymän ja seudullisen
työll isyyden hoidon verkostot yhdessä sidosryhmien ja
yritysmaailman kanssa mahdollistavat niin osaamisen
keh ittämisen ku i n kunta la isten paremman sijoittu m isen
työelämään.

Sopi m uskokonaisu us koostuu ko lmesta sopi mu ksesta, jotka ovat
aiesopimus, allianssisopimus ja palvelusopimus. Ensimmäisenä
näistä käsitellään aiesopimus.

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

Aiesopimus on liitteenä 70

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. O44 706 4447

Kj: Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi saaduksi yhtymäjohtajan esittelyn

seud ull isen työ I lisyyd enhoidon su u nn ittelusta ja
2) päättää aiesopimuksesta.

Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi saaduksi yhtymäjohtajan esittelyn

seud u I lisen työl I isyyden ho idon su unn ittelusta ja
2) päättää hyväksyä aiesopimuksen.

Hyväksytti i n m u utetun päätösehdotuksen m ukaisesti

Kokouspvm
24.5.2021
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LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JA SEUDULLISEN
TYöLLISYYDE N HOI DON SU U N N ITTELU N ALOITTAM I N E N

Khall 163 $
Liite 70
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HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

PUOLIMATKAN OSAYLEISKAAVAEH DOTUS

Khall 167 S
5.10.2020
Liite 49 eijulk.,
50, 51 , 52, 53,54, 55

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös;

Pöytä ki rja ntarkastajien n i miki rja i met
Hallitus

Kokouspvm
24.5.2021
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Kaavoitettava alue sijaitsee valtateiden2ia 9 risteyksen ja
Humppilan lasitehtaan välisellä alueella. Alueella risteävät 2
(Helsinki-Pori)- ja 9 (Turku-Tampere)-valtatiet ovat osa
valtakunnallista pääväyläverkkoa ja EU:n päätöksen mukaista
yleiseurooppalaista kattavaa I i i ken neverkkoa (tavoitevuosi 2050).
Humppilan kohdalla valtateillä kulkee pitkänmatkan ja seudullisen
liikenteen lisäksi paikallista liikennettä. Humppilan keskusta
sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä alueesta katsoen
eteläsuunnalla.

Osayleiskaavaehdotuksen mukaisen alueen 67,86 ha maankäyttö
jakautuu seuraavasti: asuinpientalojen alue AP 0,77 ha,
työpaikka-alue TP 39,95 ha, suojaviheralue EV 26,10 ha sekä
maa- ja metsätalousvaltainen alue M 1,04 ha. Kaavan mukaiset
tyopaikka-alueet ovat uusia ja sijoittuvat valtatien 2 koillispuolelle.
Alueelle saa sijoittaa vähittäiskauppaa enintään 30 000 m2, ia
sijoitettava toiminto ei saa aiheuttaa ympäristöä häiritsevää
melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa.

Alueen liittymäjärjestelyjä koskien on laadittu
yleissuunnitelmatasoinen aluevaraussuunnitelma, jonka
yhteydessä on tarkasteltu alueen liittymäjärjestelyjä ja muita
tarvittavia al ueva rau ksia. Al ueva ra ussu un nitelma käsitel lään
osayleiskaavoitu ksen yhteydessä. Al uevaraussu unn itelma-
asiakirjat ovat liitteinä 53-55.

Osayleiskaavaehdotukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä
Humppilan kunnan kaavoituksen internet-sivulla osoitteessa
https://www.humppila.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/ajankohtaiset-

kaavall.

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Kunnanhallitus päättää

1 ) hyväksyä osayleiskaavaehdotuksen asetettavaksi julkisesti
nähtäville MRL 65 $ ja MRA 19 $ mukaisesti;

1 ) pyytää osayleiskaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot; ja

2) että kunnan jäsenille sekä osallisille varataan tilaisuus esittää
mielipiteensä asiassa. Muistutus tulee toimittaa kunnalle
ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.



@
HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

PUOLIMATKAN OSAYLEISKAAVAE H DOTUS

Khall 11 $
11.1.2021
Liite 3 eijulk., 4, 5

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Pöytä ki rjantarkastajien n i m i ki rjai met
Hallitus

Kokouspvm
24.5.2021
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Puolimatkan osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
13.10. - 19.11.2020. Määräaikaan mennessä saapui kaksi lau-
suntoa (Hämeen ElY-keskus ja Hämeen liitto) sekä viisi
m u istutusta. Ehdotusvaiheen vi ranomaisneuvottel u pidetti i n

14j22020.

La usu ntojen, mu istutusten ja vi ranomaisneuvottel un perusteel la

osayleiskaavaehdotu kseen on tehty seuraavat m u uto kset:
- eritasoliittymä on lisätty kokonaisuudessaan mukaan

osayleiskaava-al ueeseen ;

- valtatiet on osoitettu yleisen tien (LT) alueiksi;

- suojaviheralueiden (EV) merkintöjä on supistettu;

- kokoojakadut on osoitettu kokoojakadun (kk) merkinnöillä;

- yhdystien (yt) merkinnät on poistettu;

- meluntorjuntatarvemerkinnät on poistettu työpaikka-
alueilta;

- tielinjaukset on muutettu yhtenäisiksi viivamerkinnöiksi; ja

- kaavamääräyksiin on lisätty kirjaukset'liikennealueiden
ti lanta rve ta rkentu u tiesu u nnitel man laad i nnan yhteydessä'
ja 'uusien katujen linjaukset ja tilantarve tarkentuvat
asemakaavoitu ksen yhteydessä'.

MRA 32 $ mukaisesti 'jos kaavaehdotusta on olennaisesti
muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se
on asetettava uudelleen nähtäville. -'
Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan
osayleiskaavaehdotu ksen asetettavaksi uudel leen julkisesti
nähtäville MRL 65 S ja MRA 19 $ mukaisesti. Kunnan jäsenille
sekä osallisille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa
Muistutus tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänä oloajan
päättymistä.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

PUOLIMATKAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Khall 164 S
Liite 71 ,72,73,74,75
(eijulkinen),
76,77,78,79

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Pöytäki rjantarkastajien n i mi ki rjai met
Hallitus

Puolimatkan osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
18.1. - 19.2.2021. Määräaikaan mennessä saapui kolme
lausuntoa (Hämeen ELY-keskus, Hämeenlinnan kaupunginmuseo
ja Hämeen liitto). Vi ranomaistyöneuvottel u pidettiin 5.5.2021'

La usu ntojen ja vi ranomaisneuvottel un perusteel la
osayleiskaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

- EV-alueita ja katualueita muutettiin;

- Valtatien 2 liikennealueen rajaus muutettiin
aluevaraussuunnitelman mukaiseksi ;

- Tekkalan eritasoliittymän rampitosoitettiin kaduiksi ja
suojaviheralueiksi (EV);

- meluntorjuntatarpeen merkintä Vt 2:n länsipuolisille EV-
alueille;

- TP-alueen määräyksen tarkentaminen (mahdollistaa
I i i ken neaseman ja polttoai nejakelu n sijoittumisen alueel le) ;

- Vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlasketun pinta-alan
tarkistaminen (yhteensä 10 000 krs-m2 seudullisesti
merkittäviä, matkai I ua palvelevia väh ittä iskau pan
suuryksiköitä); ja

- kaavaselostuksen ja vaikutusten arvioinnin täydentäminen'

M u utosten jä I keen Puol i matkan osayleiskaavaehdotu ksen
mukaisen alueen 82,14 ha maankäyttö jakautuu seuraavasti:
asuinpientalojen alue AP 0,76 ha, työpaikka-alue TP 39,50 ha,

suojaviheralue EV 13,39 ha, maa- ja metsätalousvaltainen alue M
1 ,44 ha sekä maantien alue LT 27 ,04 ha. Alueelle saa sijoittaa
seud ull isesti merkittäviä, matka i I ua palvelevia väh ittäiska upan
suuryksiköitä yhteensä 1 0 000 kerrosalaneliömetriä, josta
enintään 2 000 kerrosalaneliömetriä saa olla
päivittäistavarakauppaa. Sijoitettava toiminto ei saa aiheuttaa
ympäristöä häiritsevää melua, ilman pilaantumista tai muuta
haittaa.

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 7O2

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle Puolimatkan
osayleiskaavaehdotu ksen hyväksymistä.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kokouspvm
24.5.2021
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HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

PUOLIMATKAN ASEMAKAAVA

Khall 10 $
11.1.2021
Liite 1,2

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös:

Khall 165 S
Liite 80, 81

Pöytä ki rja nta rkastajien ni m i ki rjai met
Hallitus

Kaavoitettava alue sijaitsee valtateiden 2 ia 9 risteyksen ja
Humppilan lasitehtaan välisellä alueella. Humppilan keskusta
sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä alueesta katsoen
eteläsuunnalla. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 50 ha.

Asemakaavoituksen alo ituskokous pidetti i n 1 1 12020 ia
alo itusvai heen viranomaisneuvottel u 1 212020.

Puolimatkan osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 1 3.10. -
19.1 1 .2020. Alueen liittymäjärjestelyjä koskien on
osayleiskaavoituksen yhteydessä laadittu
yleissuunnitelmatasoinen aluevaraussuunnitelma.

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Humppilan
kunnan kaavoituksen internet-sivulla osoitteessa
https://www.humppila. fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/ajankohtaiset-kaavat/

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Kj: Kunnanhallitus päättää

1 .) kuuluttaa Puolimatkan asemakaavoituksen vireille tulosta;
2.) asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä

kaavaluonnoksen nähtäville; ja
3.) pyytää tarvittavat lausunnot.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 $ mukaisesti
julkisesti nähtävänä 18.1.-19.2.2021. Osallisille ja kunnan
jäsenille varataan tilaisuus mielipiteensä esittämiseen.
Mahdollinen mielipide tulee toimittaa 19.2.2021 klo 15 mennessä
kirjaamo@humppila.fi täi H u m ppi lan kunta, Kunnanhal I itus, Kisakuja 2,
31640 Humppila.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Humppilan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 1 0S/1 1.1 .2021
kuuluttaa Puolimatkan asemakaavoituksen vireille tulosta sekä
asettaa Puolimatkan asemakaaval uon noksen ja osal listumis- ja
arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville (MRL 63 S, MRA 30 S).

Kokouspvm
24.5.2021
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HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

PUOLIMATKAN ASEMAKAAVA

Khall 165 S
(jatkoa)

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Pöytäki rja ntarkastajien nimi ki rjai met
Hallitus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat
julkisesti nähtävillä ajalla 18.1. - 19.2.2021. Määräaikaan
mennessä saapui 3 lausuntoa sekä 2 muistutusta.

Asemakaavan ehdotusvai heen vi ranomaistyöneuvottelu pidetti i n

5.5.2021. Vi ranomaistyöneuvottel u n perusteella Puol imatkan
asemakaavaehdotuksessa on huomioitu mm. seuraavat asiat:
- merkitty Valtatien 2 varteen uusia EV-alueita;
- lisättyalikulun merkinnätLT-alueelle, liittymänuolet

tasol iittymii n ja pidennetty I iittymäkieltomerkintöjä LT-al ueen
lähellä;

- yleismääräys: tonteilla tapahtuva liikenne tai valaistus ei saa

ai heuttaa hä iriötä/hä i käisyä valtatien lii kenteel le ;

- lisätty matkailua palvelevien rakennusten korttelialue RM;
- lisätty /km - merkintä kortteleihin 1 (tontit 6-8), 6 ia7; ia
- tarkennettu LH-määräystä: 'Alueelle saa sijoittaa

päivittäistavarakauppaa enintään 500 k-m2. Alueelle saa
sijoittaa polttoaineenjakeluaseman.'

Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702

Kunnanhallitus päättää

1 ) hyväksyä Puolimatkan asemakaavaehdotuksen asetettavaksi
julkisesti nähtäville MRL 65 S ja MRA 27 $ mukaisesti;

2) pyytää asemakaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot; ja
3) että kunnan jäsenille sekä osallisille varataan tilaisuus esittää

mielipiteensä asiassa. Muistutus tulee toimittaa kunnalle
ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kokouspvm
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOSIAALI. JA TERVEYDENHUOLTOUUDISTUSTA
VALMISTELEVAAN TOIMIELIMEEN

Khall 166 S Eduskunta käsittelee edelleen hallituksen esitystä, joka koskee
hyvi nvoi ntia I ueiden perustam ista ja sosiaal i- ja terveydenh uollon
sekä pelastusto imen järjestä m isen u ud istusta koskevaa
lainsäädäntöä.

Lakiehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin
mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ia vahvistamisen
jälkeen. Ensimmäiset aluevaalit toimitettaisiin muualla paitsi

Helsingissä ehdotuksen mukaan 23.1.2022. Ensi vaiheessa
hyvinvointialueiden väliaikaishallinto ia aluevaalien jälkeen

valittujen aluevaltuustojen toiminnan käynnistymisen jälkeen
hyvinvointialueet valmistelevat toiminnan organisoinnin sekä
henkilöstö- ja omaisuussiirrot yhdessä kuntien ja kuntayhtymien
kanssa siten, että sosiaah- ia terveydenhuollon, pelastustoimen
sekä muiden erikseen säädettävien palvelujen ia tehtävien
järjestäm isvastu u siirtyisi hyvi nvo i ntial uei I le vuoden 2023 al usta.

Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan
porrastetusti. Osa tulisi voimaan vuoden 2021 heinäkuun alusta ja
osa vuoden 2022 maaliskuun alusta uusien aluevaltuustojen
aloittaessa toimintansa. Viimeiset tulisivat voimaan vuoden 2023
alusta. Esitykseen liittyisi myös siirtymäaikoja. Uudistuksen
voimaanpanolain on tarkoitus tulla vuoden 2021 heinäkuun alusta.
Lisäksi hyvi nvo i ntial ueesta an nettavaa la kia sovelletta isi i n osittain
jo heti hyvinvointialueiden toimintaan.

Eduskunnan käsittelyssä olevan uudistuksen voimaanpanolain
mukaan kaikkien väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen
osallistuvien ei ole tarpeen saada edustajaansa toimielimeen. Jos
alueella ei sovita väliaikaishallinnosta kahden kuukauden kuluessa
lakien voimaantulosta, valtioneuvosto asettaa
valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä. Ellei
muuta sovita, valmistelutoimielimen kokoonpano on laissa
säädetyn vähimmäiskoon suuruinen. Valtioneuvoston asettaessa
valmistelutoimielimen hallinnon tuesta vastaa alueen suurin
sairaanhoitopiiri.

Valmistelutoimielimen asettaminen Kanta-Hämeen maakunnan
kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien omin päätöksin edellyttää
niiden kaikkien yksimielistä päätöstä. Yksimielisyys koskee
kokoonpanoa ja toimielimen asettajaa. Kanta-Hämeessä
sellaiseksi on ajateltu Hämeen liittoa.

Toimielimen asettaminen mahdollistaa valtion
toimeenpanorahoituksen. Ellei yksimielistä päätöstä saavuteta,
valtioneuvosto asettaa i I meisesti vä h i mmäiskoon m u ka isen

Pöytä ki rjantarkastajien ni m i ki rjai met
Hallitus
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Pöytäki rjantarkastaj ien n i m i ki rjai met
Hallitus

valmistelutoimielimen aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua lain
voimaantulosta.

Toimielimen asettamisen viivästymisen on arvioitu aiheuttavan
valmistelutoimille kovan kiireen. Vähimmäiskoko tarkoittaisi, että
kunnista sekä perusterveydenhuollon 'ia sosiaalihuollon
yhteistoiminta-alueista olisi yhteensä seitsemän jäsentä,

sairaanhoitopiiristä kaksi jäsentä, erityishuoltopiiristä jäsen ia
alueen pelastustoimesta jäsen. Jäseniä olisi yhteensä 11. Lisäksi
kaikilla olisi varajäsen.

Hyvinvointialueista annettavassa laissa tarkoitetut
hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä pyritään
perustamaan vuoden 2021 heinäkuun alusta. Tämän jälkeen

vuoden 2022 alkuun asti hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa
käyttäisi aloitusvaiheessa laissa tarkoitettu väliaikainen
valmistelutoimielin ja vuoden 2022 maaliskuun alusta alkaen
vaaleilla valittu aluevaltuusto. Hyvinvointialueen kuntien,
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden,
sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on
sovittava välittömästi lain voimaan tultua väliaikaisen
valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen
asettaa valmistelutoimielimen.

Hämeen liitto on 19.4.2021 päättänyt voivansa toimia
valmistelutoimielimen asettajana ja hallinnollisen tuen antajana, jos
näin maakunnassa halutaan. Se toivoo hallinnollisen tuen antajalla
olevan puhe- ja läsnäolo-oikeus valmistelutoimielimen
kokouksissa.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen erityisinä tehtävinä ovat
voimaanpanolain mukaan:

1. yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä
hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle, selvittää
hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle
ehdotu kset hen ki löstö n si i rtosu u nn itel maksi ja -sopi m uksi ksi

2. yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä
hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle osallistua
hyvinvointialueille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden
selvittämiseen

3. yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä
hoitavaa hen ki löstöä siirtyy hyvi nvoi ntia I ueel le osal I istua

Kokouspvm
24.5.2021

13

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOUUDISTUSTA
VALMISTELEVAAN TOIMIELIMEEN



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Khall 166 S
(jatkoa)

Pöytäkirjantarkastajien n i miki rjai met
Hallitus

hyvinvointialueille siirtyvien sopimusten ia näitä koskevien
oikeu ksien ja velvol I isu uksien selvittä m iseen

4. yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä
hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueille osallistua
hyvinvoi ntial uei lle si i rtyvien hal I into- ja palvel utehtävien hoitamista
tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen
selvittämiseen

5. yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä
hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle valmistella
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä ; esimerkiksi
ehdotus hyvinvointialueen hallintosäännöksi,
jo hta m i sjä rjeste I m ä ksi sekä tuota ntoja yhte i styö ra ke nte i ksi

6. yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä
ho itavaa hen kilöstöä siirtyy maaku nnal le päättää hyvinvo i ntial ueen
vuoden 2022 talousarviosta

7. yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä
hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle osallistua
ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen; esimerkiksi
al uevaal i lautaku nnan asettam isen valmistelu

8. yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä
hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle valmistella muut
hyvinvointialueiden toiminnan ia hallinnon käynnistämiseen
välittömästi liittyvät asiat.

Tehtäväluettelo ei ole tyhjentävä. Tarkoituksena oo, että
väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ovat luonteeltaan
hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan valmistelutehtäviä tai
siihen välittömästi liittyviä tehtäviä. Valmistelutoimielimen jäsenet
on valittava voimaanpanolain mukaisten organisaatioiden
viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa
hallinnosta ja toiminnasta.

Hämeen liiton maakuntahallitus on valmisteluryhmän esityksestä
päättänyt pyytää Kanta-Hämeen voi maanpanolai n mu ka isia tahoja
päättämään väliaikaisen valmistelutoimielimen
asettajaorganisaatiosta ja väliaikaisen valmistelutoimielimen
kokoonpanosta sekä nimeämään toimielimen jäsenet.

Valmisteluryhmä päätti kokouksessa 7.5.2021 esittää 13-jäsenen
ja varajäsenen suuruista valmistelutoimielintä, jossa kaikilla

Kokouspvm
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Valmistelija:

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

kunnilla on joko varsinainen jäsenyys tai varajäsenyys. Paikkajaon
kunkin seudun kunnat neuvottelevat keskenään.

Varajäsenillä on kokouksissa läsnä- ia puheoikeus myös
varsinaisen jäsenen osallistuessa kokoukseen. Lisäksi
henkilöstöllä on kolme edustajaa ia varaedustajaa puhe- ia
läsnäolo-oikeuksin. Lisäksi hallinnollista tukea antavan
viranomaisen eli Hämeen liiton edustaja on kokouksissa
asia ntu ntijajäsenenä.

Val mistel u ryh mä esitti väl iai ka isen val m istel utoi mieli men asettava n
väl iaika isval m istel u I le pol iittisen seurantaryh män.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen edellyttää edellä
todetun mukaisesti kokoonpanoa ja asettajaa koskevia yksimielisiä
päätöksiä.

Valtio rahoittaa asetetun väliaikaisen toimielimen toiminnan. Ellei
toimielintä aseteta, rahoitus ei kata kaikkia kustannuksia.

Valmisteluryhmä pyytää kaikkia kuntia neuvottelemaan seutujen
kuntien paikkajaon keskenään sekä ilmoittamaan neuvottelunsa
tulokset ja toimielimeen nimettävät jäsenet Hämeen liitolle.
Valmistelutoimielimen kokoonpanossa otetaan huomioon tasa-
arvolaki.

Toimielimen toimikauden aikana voi tulla jäsenten vaihdoksia
Uuden jäsenen tulee täyttää asettamispäätöksen kriteerit.

Neuvotteluissa muiden kuin Forssan seudun kuntien edustajat ovat
olleet valmisteluryhmän ehdottaman valmistelutoimielimen
kokoonpanon kannalla.

Neuvottelussa ehdotetussa kokoonpanossa ei ole olennaista, onko
kunta valmistelutoimielimen jäsen vai varajäsen. Varajäsentenkin
mukanaolo kokouksissa takaisi kaikille kunnille mahdollisuuden
esittää niille tärkeät näkökohdat kokouksessa ilman välikäsiä.
Valmistelutoimielimen olisi perusteltua pyrkiä päätöksenteossaan
ma hdo I I isimma n laajaan yksi m iel isyyteen. Toi m iel i men velvol I isu us
olisi pyrkiä ottamaan niin varsinaisten jäsenten kuin
varajäsentenkin perustellut näkökannat päätöksenteossa
huomioon. Tarvittaessa kokouksen varsinaisten jäsenten olisi
huolehdittava varajäsenten ehdotusten tuomisesta
päätöksentekoon.

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 7294 881
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Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus
1 ) merkitsee valmistelun tiedokseen
2) toteaa Hämeen liiton toimivan väliaikaisen

va I m i ste I uto i m ie I i m en asettajao rg a n i saatio na
3) nimeää väliaikaisen valmistelutoimielimen varsinaiseksi

jäseneksi kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nim i kirjaimet
Hallitus
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Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Pöytä ki rjantarkastajien ni m i ki rjai met
Hallitus

Humppilan kunnalla on nykyisellään Humppilan-Metsämaan
Osuuspankissa kolme tiliä. Yrjö Silvalan kuolinpesän tili on ollut
verotuksellisista syistä toistaiseksi ennallaan omana tilinään ja
tämän lisäksi kunnalla on myös kuukausimaksullinen, luotollinen
tili. Kolmatta tiliä kunta käyttää päivittäisissä rahaoperaatioissa.

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

Kj: Kunnanhallitus päättää lakkauttaa Silvalan kuolinpesän tilin
Fl57 5060 O25O 0631 34 sekä kunnan oman, luotollisen tilin Fl49
5060 0220 O22O 87 ia siirtää näillä tileillä olevat varat jäljelle
jäävälle kunnan tilille Fl04 5060 0210 0002 75.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi seuraavaan
ku n nan hallitu kseen tuodaan pykälänä selvitys S i lvala n

kuolinpesän varoista ja käyttökohteista.
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Seu raaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Humppilan kunnanhallitus
Kisakuja 2
31640 Humppila

162 163 I 167
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 31.5.2021. (7+14)

Matias Penttinen
vs. Hallinto

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 S)
annettu postin kuljetettavaksi, 1 .6.2021

Matias Penttinen
vs. Hall
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä i

tekijän allekirjoitettava.
i vaatimus perusteineen ja se on

Asianosainen

Liitetään pöytäkirjaan

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua taitäytäntöönpanoa.
Pykälät: 161 , 163(1 ), 164, 165, 166(1 ,2)

Kieltojen
perusteet

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 $:n 1 mom. mukaan kirjal

oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 162,163(2), 166(3), 167

linen

HVaIL 3 $:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

päätöksiin ei saa hakea

Oikaisu-
vaatimus-
viranomainen
ja -aika

Tiedoksianto
asian-
osaisellei)

Oikaisu-
vaatimuksen
sisältö
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Kokous 1112021
24.5.2021

Oi kaisuvaatim uksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea m uutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on

oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin asianosainen sekä kunnan sen

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

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika
7+30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pykälä Valitusaika 7+30 päivää

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta

oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1):nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Yksityiskohtai nen oikaisuvaatim usohje/valitusosoitus I i itetään
otteeseen.

Valitus-
viran-
omainen ja
valitusaika

Valituskirja

Valitusasia-
kirjojen
toimitta-
minen

Lisätietoja

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkiriaan


