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KOKOUSAIKA
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KOKOUSPAIKKA Kirkonkulman koulu, liikuntasali
SAAPUVILLA OLLEET
rÄseruer
(ja merkintä siitä,
kuka toimi puheenjohtajana)

Niininen Markku, pj., pykälät51 -54
Ketola Marlta, pj., pykälät 55 - 70
Ahola Kari, j.
Autio Minna, j.
Haaksi Tuomo, j.
Hautala Virpi, j.
Hirvioja Vesa-Pekka, j.

Huhtanen Marko, j.
Kaario Reija, j.
Laaksonen Juha, j.
Leinonen Tanja, j.
Lintukangas Jukka, j.
Mustonen Hannu, j.
Ojanen Erkki, j.
Paavilainen Mika, j.
Remes Kimmo, j.
Räsänen Reetta, j.
Räsänen Tiia, j.
Seuranen Markus, j.
Valtanen Johanna, j.

Seestie Hanne, vj

Poissa:
Kankare Janne, i

MUUT LÄSr.AOLUnr
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijä
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitAia

LAILLISUUS JA
pirnrösvnlTAtsuus 51 S

PÖTTÄKIRJAN TARKASTAM INEN 52S

ASIAT JA VALITUSOSOITUS 53 -71 S

PÖYTÄKRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Markku Niininen, Marita Ketola
(s 51 - 54) (S 5s - 70)

Matias Penttinen

pöwÄxtR.tRtrt
TARKASTUSTOIMITUS

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

Tarkastusaika

31.8.2021

Allekirjoitukset

Minna Autio Virpi Hautala

PÖYTÄKIRJA
YLEISESTI
ruÄHrÄvÄNÄ

Aika ja paikka

2.9.2021 kunnan kotisivu il la

Virka-asema Allekirjoitus

vs. Hallintojohtaja
ilmoitustaulu nhoitaja Matias Penttinen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden val itsem i nen
Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen
Valtuuston puheenjohtajien valitseminen
Ku nnanha I I itu ksen jäsenten ja varajäsenten val itseminen
Jäsenten ja varajäsenten valitseminen
sivi stys la uta ku ntaa n toi m i ka ud eksi 2021 -2025
Jäsenten ja varajäsenten valitseminen tekniseen
lautakuntaan to im i kaudeksi 2021 -2025
Jäsenten ja varajäsenten valitseminen
e lä mä n laatu lauta ku ntaa n to i m i ka ud e ks i 2021 -2025
Tarkastuslautakun nan valinta
Keskusvaalilautakunnan valinta
Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Forssan seudun
hyvinvo i nti ku ntayhtymän yhtymäkokou kseen ja
hallitukseen
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän
tarkastuslautakunnan vaali
Jäsenten ja varajäsenten va litsem i nen Louna is-Hämeen
a mmatil I isen kou lutu ksen kuntayhtymän valtuustoon
Jäsenten ja varajäsenten valitsem i nen Kanta-Hämeen
sairaa nho itopiiri n ku ntayhtymä n valtu ustoon
Ki i nteistöto i m itusten uskottujen m iesten valitseminen
Ed ustajien ja varaed ustajien val itsem i nen S uo men
Kuntaliiton kuntapäiville
Kärääoikeuden lautamiesten valitseminen
Pol i isi n neuvottel u kunnan jäsenen val itsem inen
Kuntavaal ien tulo ksen vahvistaminen ja julka isem i nen
sekä tuloksesta tiedottaminen
Muut asiat

Lainvoimainen valitusosoitus annetaan

POYTA-
KIRJAN

ruÄHrÄvÄ-
NÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä
2.9.2021 kunnan kotisivuilla

PUHEEN-
JOHTAJA

Merk. Kari Ahola
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Pöytäkirjantarkastajien nim i ki rjai met
Valtuusto

@ 26.8.2021

JULKIPANO-
TODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutuster2
ilmoitustaululle
19.8.2021

Todistaa

I lmoitustaul unhoitaja



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

KoKoU KSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVNITNISUUS

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kutsu kunnanval-
tuuston 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 17 .2.2021 kokouksessaan, että kunnan
ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne jatkossa

ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla sekä harkinnan mukaan
alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Mikäli erityislaissa on maininta julkipanomenettelystä ia
viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee julkiset kuulutukset
julkaista kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kunnan ilmoitukset
voidaan julkaista myös muiden kuntien kanssa yhteisesti.

Tästä kokouksesta on ilmoitettu kunnan kotisivuilla 19.8.2021.

Valtu uston ja kunna n hal litu ksen jäsen i I le sekä ku n nanjohtajal le

on kokouskutsu postitettu 19.8.2021 .

Kuntalain 103 S:n 1 mom. mukaan valtuusto on
päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenistä on
saapuvilla.

Käsittely: Kunnanvaltuuston vanhin jäsen Markku Niininen avasi
kokouksen.

Kunnanvaltuuston vanhin jäsen totesi kokouksen laillisesti
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kvalt 52 S Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 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 tiistaina 31.8.2021
kunnanvirastolla.

Päätös: Pöytä kirja n tarkastaji ksi ja äänten laskijo i ksi valitti i n M i n na Autio
ja Virpi Hautala.

Pöytäkirja nta rkastajien n i miki rjai met
Valtuusto

3

Kvalt 51 $

Päätös

POYTÄKI RJAN TARKASTAJ I E N JA ÄÄNTEN LASKIJOI DEN VALITS EMI N E N
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 6/2021
H UM PPILAN KUNNANVALTUUSTON NIMENHU UTO. JA ÄÄN ESrySLU ETTELO

Ääntenlaskijat: Minna Autio ja Virpi Hautala

Pöytäki rjanta rkastajien n i m i kirjai met
Valtuusto

4

Nimenhuuto kokouksen alussa asta asra asra

Nimi Läsnä Poissa "jaa" "ei" jaa" ei" jaa" "ei"

Ahola Kari X

Autio Minna X

HaaksiTuomo X

Hautala Virpi X

Hirvioja Vesa-Pekka X

Huhtanen Marko X

Kaario Reija X

Kankare Janne poissa, varalla Seestie Hanne

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
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VALTU USTON VAALILAUTAKU NNAN VALITSEMINEN

Vaalilain mukaan kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen
su hteel I isten vaal ien toim ittam ista va rten vaal ilautaku n nan.
Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen
varajäsen.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan noudattaen samaa menettelyä kuin
valtu uston pu heenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa val ittaessa

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

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

Kvalt 53 $

Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi
1 ) vuosi k si 2021 -2025 valtu uston vaa I i lauta ku ntaan seu raavat

jäsenet ja hei lle hen ki löko hta iset varajäsenet:

5

Khall 203 S
16.8.2021

Valmistelija:

Päätösehdotus

Varsinainen jäsen:
Janne Kankare
Markku Niininen
Virpi Hautala
Minna Autio
Jukka Lintukangas

Henkilökohtainen varajäsen :

Kimmo Remes
Marita Ketola
Johanna Valtanen
Marko Huhtanen
Tuomo Haaksi

2) puheenjohtajaksi Janne Kankareen ja varapuheenjohtajaksi
Markku Niinisen.

Pöytäki rja ntarkastajien n i m ikirjai met
Valtuusto



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN

Kuntalain 18 $:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan
pu heenjohtajan ja tarpeellisen mää rän varapu heenjohtaj ia

toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä
toi m i kaud esta. Pu heenjohtaja ja varapuheenjo htajat va I itaan
samassa vaalitoimituksessa.

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.

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

Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää puheenjohtajien
toimikauden, ellei se ole valtuuston toimikausija valitsee
keskuud estaan puheenjohtajan ja kaksi varapu heenjohtajaa.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Ku n nanvaltuusto päätti pu heenjohtajien toim i kaudeksi 2+2 vuotta,
joka mahdollistaa ryhmien sisäiset vaihdokset. Ensimmäinen
kausi kattaa vuodet 2021-2023 ja toinen kausi vuodet 2023-
2025, ja valitsi valtuuston puheenjohtajaksi Marita Ketolan,
ensimmäiseksi varapuheenjo htajaksi Vesa-Pekka H i rviojan ja
toiseksi varapu heenjo htaja ksi J u ha Laaksosen.

Pöytäki rjantarkastajien n i m i ki rjai met
Valtuusto

6

Khall 196 S
16.8.2021

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös

Kvalt 54 $

Päätös:
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KUNNAN HALLITU KSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMIN EN

Khall 197 S
16.8,2021

7

Kuntalain 30 $:n mukaan kunnassa on oltava kunnanhallitus.
Valtu usto asettaa ku nnan hal I itu ksen sekä ta rkastuslautakunnan
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
toimikauden pituuden. Edellä tarkoitetut toimikunnat asetetaan
enintään kunnanhallituksen tai muun toimielimen toimikaudeksi.

Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien
jäsenet vaalitaan elokuussa pidettävässä valtuuston
kokouksessa. Valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin
valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja
tarpeel I isen määrän varapuheenjohtaj ia. Heidät valitaan samassa
vaalitoimituksessa.

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 valvontatehtäviä
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii

ku n nan hal I itu ksen ta i lauta kun nan tehtäväal ueen johtavassa
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.

Pöytä ki rjantarkastajien n i mi ki rjai met
Valtuusto
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KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN

Khall 197 S
16.8.2021
(jatkoa)
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Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen
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

esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi
tulevien asioiden valmistelusta, eikä

3. henkilö, joka hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai
si i hen ri nnastettavassa asemassa toim i i I i i keto i mi ntaa
asianomaisessa kunnassa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

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 nvalvon nasta. Kun nanhal I ituksen jäsen istä enem m istö n

on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan
yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

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
luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta.
Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä.
Kieltäytymisen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka

val ittava luottamushenkilö on. Valtuutetu n ja varavaltu utetun
osalta päätöksen tekee valtuusto.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava
luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja
varavaltuutetulle.

Pöytä ki rjantarkastaj ien n i m i ki rjai met
Valtuusto
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KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN

Khall 197 S
16.8.2021
(jatkoa)

@
I

a:ijstemV

Tasa-arvolain 4a $:n mukaan kunnallisissa toimielimissä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpaakin vähintään 40 o/o,jollei erityisistä syistä muita johdu.

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.

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

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 edel lä päätetyksi to imikaudeksi.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kunnanvaltuusto päätti, että
1) kunnanhallituksen toimikausi on 2+2 vuotta, joka mahdollistaa

ryhmien sisäiset vaihdokset. Ensimmäinen kausi kattaa vuodet
2021-2023 ja toinen kausi vuodet 2023-2025,

2) kunnanhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ovat
seuraavat:

Päätösehdotus:

Päätös

Kvalt 55 $

Päätös:

Varsinainen jäsen
KariAhola
Reija Kaario
Markku Niininen
Virpi Hautala
Erkki Ojanen
Tanja Leinonen
Tuomo Haaksi

Henkilökohtainen varajäsen
Hannu Räsänen
Tiia Räsänen
Markus Seuranen
Johanna Valtanen
Reetta Räsänen
Kimmo Remes
Jukka Lintukangas

Pöytäkirja ntarkastajien n i mi ki rja i met
Valtuusto



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN

Kvalt 55 $
(jatkoa)

@
10

3) puheenjohtajaksi valittiin Kari Ahola ja varapuheenjohtajaksi
Reija Kaario.

Lisäksi Keskustan ja Kokoomuksen ryhmät ovat sopineet, että
ensimmäisen kauden päättyessä vuonna 2023 siirtyy Keskustan
mies (jäsen) + nainen (varajäsen) - paikka Kokoomukselle toisen
kauden ajaksi. Paikat jakautuvat seuraavasti:

Keskusta 2021 -2023 : 3 pa i kk aa, 2023-2025: 2 paikkaa
Kokoomus 2021 -2023: 1 pai kk a, 2O23-2025: 2 paikkaa

Pöytäki rjantarkastajien nim i ki rjai met
Valtuusto
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JÄS ENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITS E M I N EN SIVISTYSLAUTAKU NTAAN
TOIMI KAU DEKSI 2021.2025

Khall 198 $
16.8.2021 Kunnan opetustoimen hallinnosta annettu laki edellyttää, että

opetustoimen hallintoa varten kunnassa on yksitai useampi
monijäseninen toimielin.

Hallintosäännön 25 $:n mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on
vastata perusopetuksesta, varhaiskasvatuksesta, lasten
kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta sekä lukioyhteistyöstä.
Lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä.

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

Päätösehdotus Kj: Kunnanhallitus esittää, että
1 ) valtu usto valitsee toim ikaudekseen 2021 -2025

sivistysla utaku ntaan seitsemän jäsentä sekä heille
henkilökohtaiset varajäsenet ja

2) valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kvalt 56 $

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti, että
1) sivistyslautakunnan toimikausi on 2+2 vuotta, joka

mahdollistaa ryhmien sisäiset vaihdokset. Ensimmäinen kausi
kattaa vuodet 2021-2023 ja toinen kausi vuodet 2023-2025,

2) sivistyslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet
ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Markus Seuranen Niko Virtanen
Johanna Valtanen Virpi Hautala
Kalle Välisaari Hannu Torvinen
Tiia Räsänen Tytti Sippo
Ernesti Kemppainen Tanja Leinonen
Hanne Seestie Janne Kankare
Marcia Partanen Pekka Niinikoski

3) puheenjohtajaksi valittiin Markus Seuranen ja
varapuheenjohtajaksi Johanna Valtanen.

Pöytäki rjantarkastajien n i mi ki rjai met
Valtuusto
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JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN
TOIMIKAU DEKSI 2021.2025

Khall 199 $
16.8.2021 Hallintosäännön 25 $:n mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä

on huolehtia yhdysku ntatekn i i kasta, kuten liiken neväyl istä,
yleisistä alueista, viemäri- ja energiahuollosta, kunnan
kiinteistöistä ja asunnoista, julkisesta liikenteestä sekä
pelastustoimesta. Hallintosäännössä on määritelty myös muita
tehtäviä lautakunnalle.
Tekniseen lautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä ja jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Valmistelija:

Päätösehdotus:

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

Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto
1 ) valitsee tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025

seitsemän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
2) valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kvalt 57 S

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti, että
1) teknisen lautakunnan toimikausi on 2+2 vuotta, joka

mahdollistaa ryhmien sisäiset vaihdokset. Ensimmäinen kausi
kattaa vuodet 2021-2023 ja toinen kausi vuodet 2023-2025,

2) teknisen lautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet
ovat seuraavat:

@
12

Varsinainen jäsen:
Juha Laaksonen
Reija Kaario
Timo Nikkanen
Reetta Räsänen
Marko Huhtanen
Hanne Seestie
Mika Paavilainen

Henkilökohtainen varajäsen :

Virpi Hautala
Riitta Nokkala
Jorma Sulonen
Erkki Ojanen
Tiia Räsänen
Kimmo Remes
Pekka Niinikoski

3) puheenjohtajaksi valittiin Juha Laaksonen ja
varapuheenjohtajaksi Reija Kaario.

Pöytäki rjantarkastajien n i miki rja i met
Valtuusto



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

JÄsENTE N JA VARAJÄSENTE N VALITSEM I N EN ELÄMÄN LAATU LAUTAKU NTAA
TOTMTKAU DEKS| 2021 -2025

Khall 200 $
16.8.2021 Hallintosäännön 25 $:n mukaan elämänlaatulautakunnan

tehtävänä on vastata kirjasto-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikunta
sekä nuorisotoimesta ja vapaasta sivistystyöstä.
Elämänlaatulautakunnan tehtävänä on edellä mainittujen,
säädettyjen ja erikseen määrättyjen tehtävien lisäksi:

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

2) antaa lausunnot toimialaansa kuuluvista asioista sekä
valmistella kunnanhallitukselle kunnan lausunnot toimialaansa
kuuluvista kunnan kannalta merkittävistä asioista

3) päättää hallitsemansa kiinteän ja irtaimen omaisuuden
vuokral le a ntam isesta ja ottamisesta ku nna n hal I itu ksen
ohjeistusten puitteissa, mikäli tehtävää ei ole määrätty jollekin
muulle viranomaiselle

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

5) päättää toimialaansa koskevien maksujen perusteista ja

ki rjaston vi ivästysmaksu ista

6) valtuuttaa alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan osaston
toimialaan kuuluvan asian

7) edistää ekologisten näkökulmien huomioimista toimialallaan

8) päättää liikuntatilojen vuosittaisista käyttövuoroista

9) huolehtia toimialansa osalta viestinnän toteuttamisesta
kunnanhallituksen ohjeistusten mukaan

1 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 elämä n laatu lautaku ntaan to i mi kaudeksi 2021 -2025

seitsemän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
2) valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rjantarkastajien n i m i kirjai met
Valtuusto

N13



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

JÄSENTE N JA VARAJÄSENTEN VALITSEMI N EN ELÄMÄN LAATU LAUTAKU NTAA
TOI MI KAU DEKS I 2021.2025

Kvalt 58 $

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti, että
1) elämänlaatulautakunnan toimikausi on2+2 vuotta, joka

mahdollistaa ryhmien sisäiset vaihdokset. Ensimmäinen kausi
kattaa vuodet 2021-2023 ja toinen kausi vuodet 2023-2025,

2) elämänlaatulautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen
Vesa-Pekka Hirvioja Rami Reunanen
Tytti Sippo Tiia Räsänen
Niina Mäkelä Anja Yli-Viikari
Hannu Räsänen Sami Mustajärvi
Markus Seuranen Niko Virtanen
Minna Autio KatiTiilikkala
Tuomo Haaksi Jukka Lintukangas

3) puheenjohtajaksi valittiin Vesa-Pekka Hirvioja ja
varapuheenjohtajaksi Tytti Sippo.

Pöytäki rjanta rkastajien nimi kirjai met
Valtuusto

KI
W],
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HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

TARKASTUSLAUTAKUN NAN VALINTA

Khall 201 $
16.8.2021

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien n i m iki rjaimet
Valtuusto

Kuntalain 71 $ mukaan "Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ia talouden
tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja

va ra puheenjohtajan tu lee o lla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät

hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava,
ovatko valtu uston asettamat toiminnal I iset ja taloudell iset tavo itteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan
on huolehdittava kunnan ia sen tytäryhteisöjen tarkastuksen
yhteensovittam isesta.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää'
tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen
toteutum ista ti I i kaudel le sekä voi massa o levan taloussuu nnitel man
ja toimenpideohjelman riittävyyttä.

Vaalikel poi nen tarkastuslautaku ntaan ei ole :

1 . kunnanhallituksen jäsen
2. apulaispormestari
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.

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

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.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

26.8.202'.1
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HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

TARKASTUSLAUTAKU N NAN VALI NTA

Kvalt 59 S

Päätös

26.8.2021

Hen ki lökohtai nen varajäsen :

Pekka Niinikoski
Outi Prehti-Vedenpää
Marja Niittymäki
Pentti Kauppi
Jouko Alhainen

r^t
W],
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Kunnanvaltuusto
1) asetti tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021 - 2025

seu raavat jäsenet ja hen ki lökohtaiset varajäsenet:

Varsinainen jäsen:
Mika Paavilainen
Hannu Mustonen
Maaret Thynell
Kari Laaksonen
Elena Mattila

2) valitsi puheenjohtajaksi Mika Paavilaisen ja
varapuheenjohtajaksi Hannu Mustosen.

Pöytäki rjantarkastajien n im i ki rja i met
Valtuusto



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

KESKUSVAALILAUTAKU N NAN VALINTA

Khall 202 S
16.8.2021

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Kvalt 60 $

Päätös:

Pöytäki rjantarkastaj ien n i m i ki rjai met
Valtuusto

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
ku ntavaaleissa esi i ntyneitä äänestäjäryh miä. Pu heenjohtaja ja
varapu heenjohtaja valitaan samassa vaal itoimituksessa.

Jotta ku nnan keskusvaal i lautakunnan jäsenet mahdo I I isuu ksien
mukaan ed ustaisivat edel I isissä ku ntavaaleissa esi i ntyneitä
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.

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

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.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto
1 ) vahvisti valittavien varajäsenten lukumääräksi seitsemän,
2) valitsi vuosiksi 2021 - 2025 keskusvaalilautakuntaan

seuraavat jäsenet:

@ 26.8.2021

17



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

KES KUSVAALI LAUTAKU N NAN VALI NTA

Kvalt 60 $
(jatkoa) Varsinainen jäsen:

Riitta Nokkala
Outi Prehti-Vedenpää
Ari Valta
Kati Tiilikkala
Pentti Kauppi

26.8.2021

Varajäsen
1. Hannu Torvinen
2. Arja Koivula
3. Kari Laaksonen
4. Taisto Nieminen
5. Aila Alhainen
6. Eevastiina Perälä
7. Reijo Syrjälä

18

3) valitsi puheenjohtajaksi Riitta Nokkalan ja
varapuheenjo htajaksi Outi Prehti-Vedenpään.

Pöytäki rjantarkastajien nim i ki rjai met
Valtuusto



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN FORSSAN SEUDUN
HwtNVotNTtKUNTnynryuÄN yHTyMÄrorouKSEEN JA HALLITUKSEEN

Khall 205 S
16.8.2021 Ku ntayhtym ien toi m iel i m i i n val itaan kuntien valtu ustojen

toimikauden alkaessa uudet jäsenet.

Valmistelija

Päätösehdotus:

Pöytäki rja ntarkastajien n i mi ki rjai met
Valtuusto

19

Forssan seud un hyvi nvointi kuntayhtymä n perussopim u ksen
mukaan kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät
yhtymäkokouksessa ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän asioissa
Yhtymäkokouksessa on kunkin kunnan valitsemat edustajat
(enintään 3/kunta).

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.

Vaal i kelpoisu udesta kuntayhtymän to imiel im i i n säädetää n

kuntalain 76 $:ssä. Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan
kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan
kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan
toimielin.

Yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona
223.2021 klo. 18 alkaen.

Jäsen i nä Forssan seud u n hyvi nvoi ntiku ntayhtymän
yhtymäkokouksessa 2017 -2021 ovat olleet:

varsrnarnen Jasen:
Reetta Räsänen
Aila Suikkanen
Kaija Romppainen

Jäsenenä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallituksessa
2017-2021ovat olleet:

varsinainen jäsen
Eeva Nurmi

henkilökohtainen varajäsen
Reetta Räsänen

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

Kj: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) valitsee kolme jäsentä Forssan seudun terveydenhuollon

ku ntayhtymän yhtymäkoko u kseen
2) valitsee yhden jäsenen hallitukseen ja



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN FORSSAN SEUDUN
HwI NVoI NTI KU NTRyuTyTuÄN YHTYMÄTOxOU KSEEN JA HALLITU KSEEN

Khall 205 S
16.8.2021
(jatkoa)

3) valitsee hallituksen jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

@
20

Päätös:

Kvalt 61 $

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien n i mi ki rjai met
Valtuusto

Kunnanvaltuusto

1 ) valitsi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän
yhtymäkokoukseen seuraavat henkilöt:

Reetta Räsänen (kesk.)
Reija Kaario (sdp)
Tanja Leinonen (kok.)

2) valitsi hallituksen jäseneksi Tuomo Haaksin ja
hen ki lö kohtaiseksi varajäseneksi Jukka Lintukangaksen.



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

FORSSAN SEUDUN HWINVOINTIKUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
VAALI

Khall 206 S
16.8.2021 Perussopi muksen m u kaa n tarkastuslautakunnan jäsen iä ja

heid än henki lökohtaisia varajäseniään valitaan yksi jokaisesta
jäsenkunnasta ja osajäsenkunnasta. Jäsenten ja varajäsenten
tulee olla valtuustojen jäseniä.

Kukin jäsenkunta nimeää ehdokkaansa lautakuntaan, jonka
yhtymä kokous valitsee. Yhtymäko kous valitsee jäsenten
kesku ud esta puheenjohtajan ja va ra puheenjohtajan.

Tarkastuslautakun na n jäsenten vaal i kelpoisuus mää räytyy
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

ryh m ien kuntavaaleissa saamaa ää niosuutta ku ntayhtymän
a I ueel la vaal ilaissa säädetyn suhteel I isu usperiaatteen mu kaisesti
(Suomen Keskusta 1 jäsen, SDP 3 jäsentä, joista yksi on
Someron valtuutettu, Kokoomus 1 jäsen ja Perussuomalaiset 1

jäsen).

Yhtymähal I itus pyytää jäsen ku ntiaan ja osajäsen kuntaansa
Someroa nimeämään ehdokkaansa (jäsen ja varajäsen) Forssan
seud u n hyvi nvoi nti ku ntayhtymän tarkastuslautakuntaan
vahvistettu kokoonpano huomioiden.

Valmistelija:

Päätösehdotus:

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

Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää jäsenen ja
varajäsenen Forssa n seud u n hyvi nvo i ntiku ntayhtymän
tarkastuslautaku ntaan huom io iden tarkastuslauta kun na n

vahvistettu kokoonpano.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kvalt 62 $

Päätös Kunnanvaltuusto valitsi Hannu Mustosen Forssan seudun
hyvinvointi ku ntayhtymän ta rkastuslautakuntaan.

Pöytäkirjantarkastaj ien n i m ikirjai met
Valtuusto

@
21



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN LOUNAIS.HÄMEEN
AMMATTLLTSEN KoULUTUKSEN KUNTAYHTvnaÄru vALTUUSTooN

Khall 207 S
16.8.2021

@
22

Lounais-Hämeen ammati I I isen kou lutu ksen kuntayhtymä n

perussopimuksen 9.1 S on seuraava:

Jäsen kuntien kun nanva ltu ustot val itsevat va ltuutetu ista tai
va rava ltu utetu i sta yhtymäva ltu u stoo n va ltu u stoje n to i m i ka utta
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

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös

Kvalt 63 $

Päätös

varsrnarnen Jasen
Joonas Heikkilä
Juha Rantanen

Varsinainen jäsen:
Johanna Valtanen
Tiia Räsänen

henkilökohtainen varajäsen
Antti Miettinen
Timo Nikkanen

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

Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee Lounais-
Hämeen am mati llisen kou I utu ksen kuntayhtymän valtu ustoon
toimikaudeksi 2021 -2025 kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kunnanvaltuusto valitsi seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet Lounais-Hämeen am mati I I isen kou I utu ksen
kuntayhtymän valtuustoon 2021 -2025:

Henkilökohtainen varajäsen :

Reetta Räsänen
Markus Seuranen

Pöytäki rjantarkastaj ien n im i ki rjaimet
Valtuusto



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

JÄsENTEN JA vARAJÄsENTEN vALlrsEMlNEN KANTA-HÄueeru
sAr RAAN Hotropt I Rt N KU NTeYnrvruÄN vALTU usrooN

23

Khall 208 S
16.8.2021

Valmistelija:

Päätösehdotus

Päätös

Kvalt 64 $

Päätös:

varsrnarnen Jasen
Eevastiina Perälä
Timo Nikkanen

Varsinainen jäsen
Janne Kankare
Markus Seuranen

henkilökohtainen varajäsen
Reetta Räsänen
Jorma Andersson

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimuksen 7 $ kuuluu
seuraavasti:

Sai raan hoitopi i ri n ku ntayhtymän valtu ustoon val itsevat
jäsenkuntien valtuustot jäseniä seuraavasi:

Kunnan asukasluku viimeksi toimitetun jäsenten lukumäärä
henkikirjoituksen mukaan
2 000 - tai vähemmän 1

2001- 8000 2
8001- 25000 3
25 001 - 10 000 4
100 001 - 400 000 5

400 001 tai enemmän 6

Ku I lekin yhtymävaltuuston jäsenel le val itaan henki lö kohtai nen
varajäsen.
Jäsen i nä Ka nta-Hämeen sairaan hoito pi i ri n ku ntayhtymän
valtuustossa ovat olleet vuosina 2017-2021

Valinnoissa tulee huomioida tasa-arvolain vaatimukset

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

Kj: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee
kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Kanta-
Hä meen sai raanhoitopi irin kuntayhtymän valtu ustoon.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ku n nanva ltu usto valitsi seu raavat jäsenet ja hen kilö kohtaiset
varajäsenet Kanta-Hämeen sai raan hoitopiirin ku ntayhtymän
valtuustoon:

Henkilökohtainen varajäsen
Vesa-Pekka Hirvioja
Markku Niininen

Pöytäki rjantarkastajien n i m i kirja i met
Valtuusto



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

KINTEISTöIOIUIIUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALITSEMINEN

@

Khall 209 S
16.8.2021

Valmistelija

Päätösehdotus:

Päätös:

Pöytäki rjanta rkastajien n i m i kirja i met
Valtuusto

24

Kiinteistönmuodostamislain 6 $:n mukaan valtuuston tulee valita
kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi
henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käytännössä
on tarkoituksenmukaista valita heitä enemmän.

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja
paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun
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.

Uskottuja miehiä valittaessa on huomioitava naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.

Ki inteistötoi m itusten I uonteesta jo htuen tu lisi uskotuiksi miehiksi
valita sellaisia henkilöitä, joilla on mahdollisuus suorittaa tätä
luottamustehtävää päiväsaikaan ja maasto-olosuhteissa. Myös
aiemmin uskottuna miehenä toimineiden uudelleenvalinta olisi
suositeltavaa. Kiinteistötoi m itukset ovat usei n pitkäkesto isia ja
monimutkaisia, jolloin jatkuvuudesta ja kokemuksesta olisi hyötyä

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.

Toim i ka ut ena 20 17 -2021 ovat maanjakotoimitusten uskottu ina
miehinä olleet seuraavat henkilöt:

Marjut Kallio
Heikki Uusi-Kämppä
Tuija Miettinen
Teuvo Nieminen
Matti Perälä
Jorma Sulonen
Sami Sulonen
Tanja Uusitalo

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

Kj: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee
toi m i kaud eksi 202 1 -2025 kahdeksan (8) kiinteistötoim itusten
uskottua miestä.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

KnNTETSTöIOIUIIUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALITSEMINEN

Kvalt 65 $

Päätös:

@
25

Kunnanvaltuusto valitsi seuraavat kahdeksan (8)
kiinteistötoimitusten uskottua miestä toimikaudeksi 2021 - 2025

Heikki Uusi-Kämppä
Tuija Miettinen
Teuvo Nieminen
Jari Järvinen
Sami Sulonen
Tanja Leinonen
Marko Huhtanen
Tea Uusimäki

Pöytäki rjantarkastajien n im i ki rjai met
Valtuusto



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN VALITSEMINEN SUOMEN KUNTALIITON
KUNTAPÄVILLE

Khall 210 S
16.8.2021 Suomen Kuntaliiton mukaan yhdistyksen varsinainen kokous,

vaalipiirikohtaiset kuntapäivät, pidetään joka neljäs vuosi
kuntavaalien jälkeen valtuuskunnan tarkemmin määräämänä
aikana ja paikassa.

Kuntaliiton valtuuskunta on päättänyt kutsua vaalipiirikohtaiset
kuntapäivät koolle 1 4.9.2021 .

Jäsenkuntien valtuustot saavat valita liiton sääntöjen perusteella
edustajia kuntapäiville väestötietolain 5O7 11993 mukaisen
väestötietojä rjeste I mä n ku ntavaa leja ed e ltävä n vuod enva i htee n

asukasluvun mukaan seuraavasti :

kunnan asukasluku edustajia

@
26

4 001
10 001
15 001
25 001
50 001

1 00 001
250 000

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

1

2
3
4
5
6
8
71

Valmistelija

Päätösehdotus:

Päätös

Kvalt 66 S

Päätös

Pöytäki rja ntarkastajien n i m i ki rjai met
Valtuusto

Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän
va raed ustaj ia. Va raed ustaja I la on oikeus osal listua kuntapäiville,
mikäli varsinainen edustaja on estynyt.

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

Kj: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee Suomen
Kuntaliiton vaalipiirikohtaisille kuntapäiville yhden edustajan ja
yhden varaedustajan.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ku n nanvaltu usto valitsi S uomen Ku nta I i iton vaal i piirikohtaisille
kuntapäiville edustajaksi kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen ja
varaedustajaksi valtuuston puheenjohtaja Marita Ketolan.
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Khall 211 S
16.8.2021

rÄnÄIÄOIKEU DEN LAUTAMIESTEN VALITSEMINEN

Käräjäoikeuslain (581/93) 7 S:n mukaan valtuusto valitsee
la utamiehet toim i ka uttaan vastaavaksi ajaksi. Ku nnasta val ittavien
lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan
väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.

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 (KäräjäoikeusL 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 kun nal I isten luottam ushenki löiden
tai kansanedustajien valitsemista lautamieheksi tulisi suhtautua
pidättyväisesti.

Oikeusministeriö on päätöksellään 5.1.2009 vahvistanut Forssa-
Loi maan käöäoi keuteen val ittavien lautam iesten I u ku määräksi
35. Humppilan kunnasta tulee valita kaksi lautamiestä.

Pöytäki rjantarkastajien n i m i ki rjai met
Valtuusto



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

rÄnÄ.1Äor KEU DEN LAUTAMIESTEN vALlrsEMlNEN
28

Käräjäoikeuden lautamiehinä ovat toimineet v. 2017 -2021 Jorma
Andersson ja Pekka Koskinen.

Kj: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kaksi
kä räjäo i ke ud en lautam i estä to i m i kaud e ksi 2021 -2025.

Päätös: HWäksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kvalt 67 $

Päätös: Ku n nanvaltuusto va I itsi käräjäoikeuden lautamiehiksi
toimikaud eksi 2021-2025 Pekka Koskisen ja Timo Nikkasen

Pöytäki rjantarkastaj ien nim i kirjai met
Valtuusto

r^l
€,

Khall 211 S
16.8.2021
fiatkoa)



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

POLI ISI N NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VALITSEMINEN
29

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/96) 13 $:n mukaan
valtuusto val itsee poliisi n neuvottel u kuntaa n jäsenet ja varajäsenet
toimikaudekseen. Neuvottelukunnassa on vähintään viisi ia
enintään viisitoista jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Humppilan kunta kuuluu Kanta-Hämeen poliisilaitoksen
neuvottelukuntaan, johon kuuluu yhteensä 11 jäsentä, yksi kustakin
kunnasta.

To im i kaut ena 2017 -2021 H umppilan ku nnasta neuvottelu ku nnassa
jäsenenä ja varajäsenenä ovat olleet seuraavat henkilöt:

@

Khall 212 S
16.8.2021

jäsen
Katja Ojala

Valmistelija:

Päätösehdotus:

Päätös:

Kvalt 68 $

Päätös:

Pöytäkirjanta rkastajien n i mikirjai met
Valtuusto

henkilökohtainen varajäsen
Tiia Räsänen

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

Kj: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto valitsee poliisin

neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021-2025 jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kunnanvaltuusto valitsi poliisin neuvottelukunnan jäseneksi Minna
Aution ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elena Mattilan
to i m i ka ud eksi 2021 -2025.



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

KUNTAVAALIEN TULOKSEN VAHVISTAMINEN JA JULKAISEMINEN SEKA
TULOKSESTA TIEDOTTAMI N EN

Keskusvaaliltk.5T $
16.6.2021

Päätös Vahvistettiin kesäkuun 13. päivänä 2021 suoritetun kuntavaalin
tulos.

Pöytäki rjaan I i itetään opetusm i n isteriön ohjeiden mukaisesti
tu los I as kentajä rjeste I mästä se u raavat I i itteet :

Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista
Ryhmittäin ehdokkaiden äänet
Valitut ja varamiehet vertausluvuittain
Mitättömät äänestysli put perusteittain
Ehdokkaat vertausluvuittain
Ehdokkaiden äänet, koko kunta
Äänestysaktiivisuus kun nassa
Aänestysaktiivisuus sukupuolen m ukaan ku nnassa

Valtuutetuiksi valituista, heidän varamiehistään sekä heidän
saam istaan ään i määristä ja verta usluvu ista annetaa n kirjallisena
ilmoitus kunnanvaltuustolle sekä ilmoitetaan kunnan
i I mo itustau I u I le asetettaval la ja kunnan nettisivu i lla julka istaval la

kuulutuksella siitä missä luettelo valituista on nähtävillä.

Tämän kokouksen pöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävänä
kunnanvirastossa.

Khall 189 $
21.6.2021
Liite 104

Valmistelija:

Päätösehdotus

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

Kj: Kunnanhallitus
1) merkitsee tiedoksi saaduksi ilmoituksen kuntavaalien

tuloksesta sekä sen vahvistamisesta, julkaisemisesta ja
tiedottamisesta sekä

2) lähettää asian tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Kvalt 69 $
Liite 28

Pöytäki rjanta rkastajien n i m i ki rjai met
Valtuusto

@
30



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO 26.8.2021

KUNTAVAALIEN TULOKSEN VAHVISTAMINEN JA JULKAISEMINEN SEKA
TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN

Kvalt 69 $
(jatkoa)

@
31

Kunnanvaltuusto merkitsi kuntavaalien tuloksen, sen
vahvistamisen, ju lkaisem isen ja tiedottam isen tietoonsa saad uksi.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien n i m ikirjai met
Valtuusto



HUMPPILAN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

MUUT ASIAT

Kvalt 70 $
Liite 29

Pöytäkirjantarkastajien ni m i kirjai met
Valtuusto

26.8.2021

Marko Huhtanen teki valtuustoaloitteen Kätöntien pyörätien
jatkamisesta. Valtuustoaloite on liitteenä 29.

32



Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

Humppilan kunnanvaltuusto VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
26.8.2021

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Pykälä
71 S

VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan
1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 $:n 1 momentissa

tarkoitetulle asianosaiselle.

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 $:n mukaan saa tehdä kunna llisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

69, 70

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

Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
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
51,52,53, 54, 55, 56,57, 58, 59,60, 61,62,63,64,65, 66, 67, 68

Valitusaika
7+30 päivää

Pöytäkirjan
nähtäväksi
asettaminen

Pvm

2.9.2021
Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua pöytäkirjan

nähtävänäolopäivästä.
Tiedoksianto
asianosaisellel)

3.9.2021

Hal lintovalitus, pykälät
Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät valitusaika
30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista



Valituskirja 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

Valituskirjelmään 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.

Valitusasia-
kiriojen
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 (701i93)
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

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

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään kirianotteeseen.

l) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkiriaa


