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Valtuustosali, Kunnantalo
Kari Ahola, pj.
Reija Kaario, vpj.
Markku Niininen, j.
Virpi Hautala, j.
Erkki Ojanen, j.
Tanja Leinonen, j.
Tuomo Haaksi, j.
Poissa:
Marita Ketola, kunnanvaltuuston pj.
Vesa-Pekka Hirvioja, kunnanvaltuuston I varapj.
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijä
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Poissa:
Juha Laaksonen, kunnanvaltuuston ll varapj

LAILLISUUS JA

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

ASIAT JA VALITUSOSOITUS
PÖYTAKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

pÖyrÄrlnInru TARKASTUS
Pöytåkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu
nim ikirjaim illamme

24e

S

250

S

251-273

S

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

KariAhola

Matias Penttinen

Tarkastusaika
1.10.2021

Reiia Kaario
POYTAKIRJAN

ruÄnrÄvu-nolo

Paikka ja pvm
4.10.2021 kunnan kotisivuilla
Allekirjoitus
ilmoitustaulun hoitaia

Tanja Leinonen

@

KOKOUSKUTSU

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

1612021

KOKOUSAIKA

Liite

Maanantai 27 .9.2021 klo 18.00

KOKOUSPAIKKA
KASITELTAVAT ASIAT

Nro

Valtuustosali, Kunnantalo

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

114,115

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus
Tiedoksi merkittävät asiat
Täyttö upa sivistystoi meen
Humppilan kunnan jätevesihuollon valmius- ja
varautumissuunnitel man 2021 - hyväksyminen
Ku n nanjohtajan ajankohtaiskatsa us
ePassi n käyttöönotto H um ppilan ku nnan työntekijöi le
Päihdeohjelman hyväksyminen
Korvaavan työn mallin hyväksyminen
Liukuvan työajan muuttaminen välille klo. 7.00 - 17.00
Ku ntalaisalo ite Pride-liputuksesta
Edustajan ja varaedustajan nimeäminen HelsinkiFo rssa-Pori -neuvotteluku ntaan
Ed ustajien n meäminen FS H KY: n yhtymäko kou kseen
Ed ustaja n ja varaed ustajan n meäminen Kangasniemen
yksityistien tiehoitokunnan kokouksiin
Ed ustajan ja varaed ustajan nimeäminen
kulttuuriyhd istys Kuvioon
Ed ustajan ja varaed ustajan ni meäm inen Kanta-Hämeen
yhteispalvel uverkosto n johto ryh mään
Lausuntopyyntö Lounais-Hämeen talousalueen
kuntayhteistyö n tehosta m isesta
Lausuntopyyntö Kanta-Hämeen alueellinen
hyvi nvo nti kerto m us ja -su u n n ite ma 2021 -2024
-luonnoksesta
Va ltu ustoaloite yhd envertaisu uden ed istäm isestä
Humppilan kunnassa
Syksyn kokousaikataulujen määrittäminen
Valtuuston kokousten striimaaminen
Van h usneuvoston to imi ntasään nön päivittäminen
Vanhusneuvoston nimeämispyyntö
Jäsenehdotukset Hämeenlinnan kaupungin
pelastuslautakuntaan
I

1

117

16(salainen)

,118(salainen)
119
120
121

261
262

I

i

i

263
264
265

122

266

i

267

123

268
269
270

124

271

272

- 20.18

125

I

Muut mahdolliset asiat
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 4.10.2021
alkaen kotisivuilla
PUHEENJOHTAJA
JULKIPANOTODISTUS

Merk. Kari Ahola
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle

2

Kokouspvm

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

27.9.2021
22.9.2021
Todistaa:
llmoitustaulunho

KOKOU KSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVRITRISUUS

Khall 249 $

Kunnanhallituksen päätöksen 11.1.2021 16$:n mukaan
kun nanhal itu ksen varsinaiset ko koukset pidetään pääsääntö isesti
kunkin kuukauden I maanantaina kunnanhallituksen
kokoushuoneessa alkaen klo 18.00 sekä kuukauden lll
maanantaina alkaen klo 18.00.
I

Esityslistat lähetetään sähköpostilla viimeistään kokousta
edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja
ku nnanvaltuusto n pu heenjohtaji lle sekä postitetaan ni le
kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille,
jotka haluavat esityslistan postitse. Hallituksen kokouskutsut
esityslisto ineen man iitteitä to imitetaan myös valtuuston jäsenille
sähköpostilla.
iI

iI

I

Liitteet, jotka käsitel lään ku nnanhallituksessa että
kun nanvaltu ustossa, postitetaan ta i tulostetaan kun nanhal
jäsenille vain kerran.

I

itu

ksen

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

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

ksen puheenjohtaja totesi koko uksen
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kun nanhal itu
I

n i m iki

rjaimet

lai

II

isesti

Kokouspvm

HUMPPILAN KUNTA
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27.9.2021

pövTÄTIRJAN TARKASTUS
Khall 250 $

Kuntalain mukaan kunnan toimielimen kokouksesta pidetään
pöytäkirjaa. Kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on sen jälkeen,
kun pöytäkirja on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä siten
kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Kunnanhallituksen päätöksen 11.1.2O2115$:n

mukaan
ksen pöytäki rjat tarkastetaan siten, että
tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtävään
valittua kunnanhallituksen jäsentä.
pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kunnanhallituksen
kokousta seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana
kunnantalolla
kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti
nähtävänä kunnantalol la kutakin kokousta seuraavana
arkimaanantaina klo 9-15 ja kunnan kotisivuilla.

ku n nanhallitu

1)

2)
3)

Päätösehdotus

: Kun nan hall itus val itsee pöytäkirjantarkastaji ksi Reija Kaarion
ja Tanja Leinosen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäki rjantarkastajien

Hallitus

Kj

n im

iki rjai

met

Kokouspvm

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

TTEDoKST

4

27.9.2021

MERKrrrÄvÄr AstAT

Khall 251 $

Liite 114,115

A Pöytäkiriat

1.

Hämeen maakuntahallitus, pöytäkirja 3.9.2021, luettavissa ko
VefkkOSiVUilta frttps://www.hameenliitto.fi/paatoksenteko-ja-hallinto/toimintaasiakirjaUesitysl istat-ja-poytakirjaV

2.

FSHKY, yhtymähallitus, pöytäkirja 13.9.2021, luettavissa ko.
vef kkOSivU lta nttps:lwww.fshky.fi /tietoa-meista/esityslistat-ja-poytakirjaU
i

B Viranhaltijapäätökset
1. vs. Hallintojohtajan viranhaltijapäätös Humppilan
isännänviirien tilaamisesta, liite 1 1 4
2. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös lDlD- paketin tilaamisesta,
liite 115
Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus merkitsee edellä esitetyt pöytäkirjat ja
vi ranhaltijapäätökset tietoonsa saad uksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rjantarkastajien nimikirjaimet

Hallitus

@

Kokouspvm

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS
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27.9.2021

rÄvrröluPA stvtswsrotMEEN
Kou I uohjaajan pal kkaam i nen valtion erityisavustu ksel la

Khall 252 $

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Humppilan kunnalle
erityisavustuksen. Erityisavustus on suuruudeltaan 26 000 euroa
(95%). Avustuksen omarahoitusosuus on minimissään 1300
euroa.
Valtion erityisavustus on myönnetty hakemuksen perusteella
käytettävä ks i vuosi n a 2021 -2022. Myö n nettyä avu stu sta vo i
käyttää sekä varhaiskasvatukseen että esi- ja perusopetukseen
hankesuunnitelman mukaisesti.
Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien
vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen
tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen
edel lytysten parantamiseen varhaiskasvatu ksessa sekä
oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien
o ngel mien ehkäisem iseen ja oppimisen ed el lytysten
parantamiseen esi- ja perusopetuksessa ja perusopetuksen
lisäopetuksessa.
Myönnetyl lä avustuksella on tarkoitus pa lkata hakem uksen
m u ka isesti kou uohjaaja Ki rko n kulman yhtenäisko u u u n.
Kustannukset ovat yhteensä n.27 300 euroa.
I

I

Valmistelija:

Anssi Lepistö, sivistysjohtaja-rehtori, p. 044 706 4412

Päätösehdotus:

Kj

: Kun nan hal itus myöntää sivistysjohtaja-rehto ri lle täyttöl uvan
ko u uohjaajan pal kkaam iseksi valtion erityisavustu ksella.
I

I

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

n

i

mikirjai met

@

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm

o

27.9.2021

HUMPPILAN KUNNAN JÄTEVESIHUOLLON VALMIUS. JA
VARAUTUMISSUUN NITELMAN 2021 - HWÄKSYMINEN

S
julkinen,

Humppilan kunnan jätevesihuoltolaitos toimii teknisen
lautakunnan alaisuudessa. Jätevesihuollon valmius- ja
laki viranomaisten varautumissuunnitelma on päivitetty viranhaltijatyönä. Valmius- ja
toiminnan julkisuudesta varautumissuunnitelma on turvaluokiteltu asiakirja, joka ei ole
julkinen perusteena laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
24.1
24.1 S.

Tekn. ltk 112
Liite 1 (ei

S)
15.9.2021

Päätösehdotus

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää
1

) esittää kunnanhallitukselle,

2)

Päätös

että kunnanhallitus hyväksyy
liitteenä olevan jätevesihuollon valmius- ja
varautu m issuun n itelmaluonnoksen ; ja

että liite ei ole julkinen perusteena Laki viranomaisten
toiminnan julkisuudesta 24.1 $.

Päätettiin ehdotuksen mukaan

Khall 253 S
Liite 116
(Salainen, JulkL 24.1.1
Valmistelija

Mari Honkonen, tekninen johtaja, p. 050 364 8702

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus hyväksyy Humppilan kunnan jätevesihuollon
valmius- ja varautumissuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimi
Hallitus

ki

rjaimet

Kokouspvm
27,9.2021

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

KU

N

7

NANJOHTAJAN AJAN KOHTAISKATSAUS

Khall 254

S

Kun nanjohtaja Jyri Sarkki nen esittelee kun nanhal itukselle
I

ajankohtaisia asioita.
Valmistelija:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saaduksi kunnanjohtajan
esittelemät ajan kohtaiset asiat.

Päätös:

HWäksyttiin ehdotuksen mu kaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nimiki
Hallitus

rjai

met

@

8

Kokouspvm

HUMPPILAN KUNTA
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27.9.202',1

ePASSIN TÄYTTööNOTTO HUMPPILAN KUNNAN TYöNTEKIJöILLE
Yhteistyötoimikunta
Liitteet 7 ja 8
9.9.2021
Päätösehdotus:

Yhteistyötoi mi kunta esittää ku n na nhal itu ksel le, että ePassipalvelu otetaan käyttöön Humppilan kunnan työntekijöille.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

I

Khall 255 S
Liite { 17, 118
(Salainen, JulkL 24.1.1Työntekijöille tarjottavat työsuhde-edut muodostavat yhä
tärkeämmän osan rekrytoinnista ja työssä jaksamisesta
nykyisessä työelämässä.
Humppilan kunta tarjoaa tällä hetkellä työntekijöille
liikuntaseteleitä kunnan itsensä järjestämiin, muuten maksullisiin
liiku ntatapahtum n sekä ku ntosal n käyttöma hdol isu u ksia.
ii

i

I

ePassi tarjoaa palvelun, jossa yhdistyvät laajasti liikunta, kulttuuri
ja hyvinvointipalvelut. ePassin kustannukset perustuvat
ku u kausittaiseen palvel u maksu u n sekä työntekijö id en ePassitili le
ladattavaan, vuositta iseen käyttösum maan. H u mppilan ku nnalle
ePassi muodostaisi 9200 € vuosittaisen kustannuksen
1 00€/henkilö/vuosi maksulla.
I

Valmistelija

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä ePassin tarjouksen
2) määrittää ePassiin työntekijäkohtaiseksi eurorajaksi 100
€/vuosi
3) valtuuttaa vs. hallintojohtajan valmistelemaan ePassin
käyttöönottoa

Päätös:

Kunnanhallitus päätti
1) hyväksyä ePassin tarjouksen 1.1 .2022 alkaen
2) määrittää ePassiin työntekijäkohtaiseksi eurorajaksi 100
€/vuosi
3) valtuuttaa vs. hallintojohtajan valmistelemaan ePassin
käyttöönottoa

Pöytäki rjantarkastajien nimi

Hallitus

ki rjai

met

@

Kokouspvm
27.9.2021

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

I

PÄH DEOHJELMAN HWÄKSYMINEN
Yhteistyötoimikunta
Liite 5
9.9.2021
Päätösehdotus

Yhteistyötoimi ku nta esittää ku n na nhal lituksel le, että se hyväksyy
liitteenä 5 olevan Humppilan kunnan päihdeohjelman.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

Khall 256
Liite 119

S

Työterveyden yhteistyön tuloksena Terveystalo pyysi kuntaa
pä ivittä mää n pä hdeohjel ma n vastaama an 2o2o-luvu n ta rpeita
Liitteenä 1 19 on uudestaan rakennettu päihdeohjelma.
i

Työpaikan päihdeohjelma on asiakirja, jossa kuvataan tavoitteet,
menettelytavat, sisällöt, toimenpiteet ja tehtäväjaot työpaikan
ehkäisevää päihdetyötä ja hoitoonohjausta varten. Ohjelman
tavoitteena on päihdehaitaton työpaikka ja se toimii toimintaa
ohjaavana apuvälineenä ja siten myös johtamisen tukena
Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus hyväksyy Humppilan kunnan päihdeohjelman
ja sen käyttöönoton Humppilan kunnassa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

n i m i ki rjai

met

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
27.9.2021

10

KORVAAVAN TYöN MALLIN HWÄKSYMINEN
Yhteistyötoimikunta
Liite 6
9.9.2021
Päätösehdotus:

Yhteistyötoimiku nta esittää ku nnanhallitu ksel le, että se hyväksyy
liitteenä 6 olevan Humppilan kunnan Korvaavan työn mallin.

Päätös

Hyväksytti i n päätösehdotu ksen

Khall 257
Liite 120

S

m

ukaisesti

Humppilan kunnassa ei ole aiemmin ollut käytössä Korvaavan
työn mallia.
Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että estyttyään tapaturman tai
sairauden vuoksi tekemästä vaki ntunutta tai työsopi m uksen
mukaisia "tavallisia töitään" henkilö kykenee terveyttään
vaarantamatta tekemään väliaikaisesti jotakin muuta työtä omalle
työnantajalleen. Korvaavaan työhön on luettu myös koulutuksen
saaminen.
i

Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus hyväksyy Korvaavan tyon mallin ja sen
käyttöönoton Humppilan kunnassa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäki rjantarkastajien nimiki rjaimet
Hallitus

@

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
27.9.2021

LIUKUVAN TYöAJAN MUUTTAMINEN VÄLILLE KLO.
Yhteistyötoimikunta
Liite 9
9.9.2021

7.OO

11

. 17.00

Humppilan kunnassa liukuvan työajan piirissä olevat työntekijät
ovat voineet leimata itsensä sisälle aamulla klo. 6.00 lähtien ja
heidän on täytynyt leimata itsensä ulos illalla viimeistään klo.
19.00.

Tämän suuruusluokan liukumat ovat tarpeettomia ja edistävät
osaltaan lisätyötuntien kertym istä.
Päätösehdotus:

Yhteistyötoi mikunta esittää ku nnanhallitu ksel le, että i u ku man
piirissä olevien työaika muutetaan välille klo. 7.00 17.00'

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

Khall 258

I

-

S

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää muuttaa työaikaliukuman välille klo
7.00 - 17.00.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rjantarkastajien nimikirjai met
Hallitus

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
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27.9.202',1

KUNTALAISALOITE PRIDE-LIPUTUKSESTA
Khall 259

S

Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla
yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää
omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa
koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen
johdosta suoritetut toimenpiteet.

Liite 121

päätöksen 177 Sl7 .6.2021 jälkeen kuntaan
saapu i kuntalaisaloite Pride-liputtamisesta. Aloite on liittee nä 1 21 .
Kun nan hallituksen

Valmistelija

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

Päätösehdotus:

: Kunnan hallitus lähettää ku ntalaisaloitteen
elämänlaatulautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytä kirjantarkastajien

Hallitus

Kj

n

i

mi

kirjaimet

@

Kokouspvm

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS
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27.9.2021

EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINKI-FORSSA.PORI
-NEUVOTTELUKUNTAAN
Khall 260

S

Valtatiellä 2 on merkittävä rooli henkilö- ja raskaan liikenteen
reittinä sekä valtakunnallisesti että seudullisesti. Tie on ainoa
suora yhteys Porista Helsinkiin sekä Forssan seudun
pääl kenneyhteys pääkau pun kiseud u le ja siten tä rkeä
joukkoliikenteen yhteys. Valtatie yhdistää keskeiset
työssäkäyntialueet ja on tärkeä myös sen varrella sijaitsevien
kaupunkien sisäisessä liikkumisessa.
I

ii

Helsi n ki-Forssa-Pori

-l

ii

ken nekäytävän neuvottel ukunta on

perustettu valtatien 2 liikennekäytävän kehittämistä varten vuonna
2010. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää ja ohjata valtatien
2 liikennekäytävän kehittämistä, koota yhteen HFPli ken nekäytävän vaikutusalueella to m ivat maaku ntien li itot,
kunnat, kauppakamarit, ELY-keskukset, kehittämiskeskukset sekä
muut keskeiset sidosryhmät. Neuvottelukunta kokoontuu yleensä
kahdesti vuodessa.
i

i

Valmistelija:

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p.0447294 881

Päätösehdotus

: Ku nnan hallitus päättää val ita Helsi n ki-Forssa-Pori
-l i i ken nekäytävä n neuvottel u ku ntaan varsi naiseksi jäseneksi
kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen ja varajäseneksi teknisen johtajan
Mari Honkosen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäki rjantarkastajien

Hallitus

Kj

ni mi

kirjaimet

@

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
27.9.2021
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EDUSTAJIEN NIMEÄTUIruCru FSHKY:N YHTYMÄKOKOUKSEEN
Khall 261

S

Seuraava FSHKY:n yhtymäkokous pidetään joulukuussa. On
i mennyt, että ku nnanvaltuuston 6 1 $/26. 8.2021 valitsemat
edustajat eivät ole täysin yhtenevät alueellisen sopimuksen
kanssa.
I

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

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kolme
jäsentä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän
yhtymäko kou kseen h uom io iden al ueellisesti sovitut pai kat.

Käsittely:

Reija Kaario ehdotti, että Humppilan kunnan jo valitut edustajat
jatkavat yhtymäkokouksessa. Tanja Leinonen ja Markku Niininen
kannattivat esitystä.
Tuomo Haaksi ehdotti, että edustajia muutetaan siten, että
Perussuomalaiset saavat edustajan yhtymäkokoukseen. Esitys
raukesi kannattamattomana.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunnan edustajina
FS H KY: n yhtymäkokou ksessa jatkavat valtuusto n 61 5126.8.2021
valitsemat Reetta Räsänen (kesk.), Reija Kaario (sdp.) ja Tanja
Leinonen (kok.).

n i mi

kirjai met

@

Kokouspvm
27.9.2021
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KANGASNIEMEN YKSITYISTIEN
TIEHOITOKUNNAN KOKOUKSIIN
Khall 262

iemen yksityistien tiehoitoku nnan kokouksissa kun nan
edustajana on toiminut Jukka Rouhiainen ja varalla Joonas
Heikkilä.
Ka ngasn

S

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus nimeää Kangasniemen yksityistien
hoito ku ntaan jäsenen ja täl le hen kilökohtaisen varajäsenen

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi Kangasniemen yksityistien hoitokuntaan
jäseneksi Vesa-Pekka Hirviojan ja varajäseneksi Erkki Ojasen.

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

n

im ikirjai

met

Kokouspvm
27.9.2021

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KULTTUURIYHDISTYS KUVIOON
Khall 263

S

Kulttuuriyhdistys Kuvion hallituksessa Humppilan kuntaa on
edustanut Reetta Räsänen ja hänen henkilökohtaisena
varaedustajanaan on toiminut Tiia Reiman. Kulttuuriyhdistys
Kuvio on palvelu- ja yhteistyöverkosto, joka vahvistaa jäsentensä
toi m ntaedel lytyksiä ku lttuurialalla ja ku lttuuri n asemaa ihm isten
jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä
i

Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus nimeää Kulttuuriyhdistys Kuvioon edustajan ja
varaedustajan.

Päätös

Ku

n

nanhal itus nimesi Ku lttuuriyhd istys Kuvioon ed ustajaksi
I

Reetta Räsäsen ja varaedustajaksi Tiia Relmanin.

Pöytäki rjantarkastajien
Hallitus

ni m

i

kirjaimet

Kokouspvm
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KANTA-HÄMEEN
YHTEISPALVELUVERKOSTON JOHTORYHMÄÄN
Khall 264 $

Vuoden 2O15 alusta tuli voimaan laki työllistymistä edistävästä
mo n ialaisesta yhteispalvelusta. Työ- ja elin keinoto im isto asettaa
aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan monialaisen yhteispalvelun
johtoryhmän. Hämeessä johtoryhmiä on maakunnittain kaksi.
Johtoryhmän jäseninä ovat työ- ja elinkeinotoimiston, sen
toimialueeseen kuuluvien kuntien ja Kansaneläkelaitoksen
nimeämät henkilöt. Jokaiselle jäsenelle nimetään
henkilökohtainen varajäsen.

Johtoryhmässä edustettuina olevat kunnat nimeävät
keskuudestaan johtoryhmän puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Johtoryhmän seuraava toimikausi on 20222024.
Hämeen TE-toimisto pyytää esityksiä Kanta-Hämeen
yhteispalvel uverkoston johto ryh män jäsen ksi ja varajäseni ksi
seuraavilta tahoilta: Hämeenlinna, Hattula, Janakkala, Forssa,
Jokioinen, Hausjärvi, Humppila, Loppi, Riihimäki, Tammela,
Ypäjä, Kela ja Hämeen TE{oimisto.
i

Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää nimetä Kanta-Hämeen
yhteispa lvel uverkosto n johtoryhmään jäseneksi vs. hallintojohtaja
Matias Penttisen ja varajäseneksi vastaavan työpajaohjaajan
Jaana Löyttymäen.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimi
Hallitus

ki rjai

met

Kokouspvm
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27.9.2021

LAUSU NTOPYYNTÖ LOU NAIS-HÄMEEN TALOUSALU

EE

N KU NTAYHTEISTYöN

TEHOSTAMISESTA
Khall 265
Litle 122

S

Forssan kaupunginhallitus pyytää Humppilan, Jokioisten,
Tammelan ja Ypäjän kunnilta lausuntoa Forssan
va ltu ustoa lo itteesee n ( ite 1 22), joka koskee ku ntayhteistyö n
tehostamista, luonnonvarojen tutkimukseen ja hoitoon liittyvän
säätiön perustamista sekä Jokioisten kartanoalueen hoitoa.
I

i

Valmistelija

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää todeta, että lähtökohtaisesti Humppilan
kunta suhtautuu myötämielisesti kuntayhteistyöhön Forssan
seudun alueella. Aloitteessa esitetyt toimenpiteet koskevat
pääasiassa Jokioisten ja Tammelan kuntien alueella tapahtuvaa
toimintaa, josta ko. kunnat päättävät itsenäisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

n i m i ki

rjaimet
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LAUsUNToPYYNTö KANTA.HÄueeru ALUEELLINEN HWINVOINTIKERTOMUS JA
.SU U N N ITELMA 2021.2024 .LUON NOKSESTA
Khall 266 $

Tausta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtakunnallinen tavoite on
turvata kestävä hyvinvointi kaikissa väestö- ja ikäryhmissä.
Keskeistä on vähentää hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
eriarvoistu m ista ja eriytymistä. Tämän tavoitteen saavuttam iseksi
Kanta-Hämeessä, tarvitaan yhteistä näkyä tavoitteista ja toimista,
joita niiden saavuttaminen edellyttää. Toimeenpanossa tarvitaan
kaikkia alueen toimijoita. Sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämistä koskevan lainsäädännön myötä hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä keskinäistä sopimista ja yhdessä
toimimista edellyttäviä yhdyspintoja muodostuu niin kunnan ja
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuin muiden julkisten toimijoiden,
järjestöjen, yleishyödyllisten yhteisöjen ja yksityisten yritysten
vä ille. Parhaiten al ueen hyvi nvointi haasteisiin kyetään
vastaamaan, kun kaikkien voimavarat otetaan käyttöön ja työtä
tehdään yhdessä.
I

Kanta-Hämeen ensimmäinen alueel nen hyvinvointi kertom us on
laadittu osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta
val mistelevaa han kekokonaisuutta yhteistyössä al ueen ku ntien,
kuntayhtymien, sairaanhoitopiirin, Pikassos Oy:n ja järjestöjen
kanssa. Valmistelua on tehnyt alueellinen hyvinvoinnin ja
terveyd en ed istäm isen to meen panoa koo rd inoiva työ ryh mä,
johon edellä mainitut toimijat ovat nimenneet omat edustajansa'
Ii

i

Tavoitteet
Asiakirja on laadittu alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden
ed istämisen strategisen johtamisen työkaluksi alueen toimijoille ja
jatkossa yhteistyö n väl ineeksi kuntien ja tulevan hyvi nvo ntial ueen
vä lille. Hyvi nvointial ueen toimi n nan käyn n istyttyä asiaki rjaan
tehdään tarvittavat päivitykset.
i

Aiempaan maakunnan alueella tehtyyn yhteiseen valmisteluun ja
asiakirjoi h n nojaten, nd kaattoritarkastel u n sekä kansal isten
strategioiden ja ohjelmien tavoitteiden pohjalta on työryhmä
hah motel ut pa nopisteet ja tavoitteet Kanta-Hämeen alueen
lähivuosien hyvi nvoi nnin ja terveyd en ed istämistyö le.
Hyvi nvoi ntisu u n n itelmaan on ki rjattu toi menpiteitä, joi la pyritään
edistämään tavoitteiden toteutumista niin alueellisesti kuin
pai kal isesti. To imen piteiksi on nostettu kokona isu u ksia, jotka
nykytilakuvau ksen perusteella ja asiakirjan taustal la o levi n
strategioihin, ohjelmiin yms. peilaten on nähty ensisijaisiksijoko
yksilöiden tai laajemmin väestön näkökulmasta.
i

i

I

I

i

i

I

I

I

i

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

n im

i

kirjai met

@
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LAUSU NTOPYYNTö KANTA-HÄNA CC ru ALU EELLI
U N N ITE LMA 2021.2024 -LUON NOKSESTA

N

EN HWI NVOI NTI KERTOMUS JA

-SU

Khall 266
(jatkoa)

S

Asiakirjaan on tehty myös nostoja, miten tavoitteiden toteutumista
edistävät toimenpiteet muun muassa voivat todentua käytännössä
alueellisestija paikallisesti lähivuosina. Esitetty listaus ei ole
kaiken kattava, vaan asiakirjassa esitetyt ovat suosituksia, joista
kunnat voivat poimia oman harkintansa mukaan kunnan
tilanteeseen soveltuvimmat tai ottaa käyttöön paremmin kunnan
tarpeita palvelevia toteutustapoja. On hyvä huomata, että osa
suositu ksena listatuista perustu u laissa säädettyi h n velvoitteisi in.
i

Tavoitteita ja toimenpiteitä täsmennetään tarvittaessa vuosittain
raporto nnin yhteydessä tehdyn arvioi n n in pohjalta.
i

Kunnat laativat valtuustokausittain lakisääteiset omat laajat
hyvinvointikertomuksensa, jotka perustuvat kunnan oman väestön
hyvi nvo nti- ja terveysseu rantatietoi h n. Kanta-Hämeen a lueel linen
hyvi nvo nti kertom us ja -su u nn itel ma 2021'2024 on
hyödynnettävissä kunnan hyvinvointityössä. Kunnan
hyvinvointityö koskee kaikkia toimialoja, joten asiakirjasta
toivotaan laajaa keskustel ua eri toimiel missä.
i

i
i

i

Valmistelija:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. O44 706 4447

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää, että Humppilan kunnalla ei ole
huomautettavaa Kanta-Hä meen a ueelli nen hyvi nvoi ntikerto mus
ja -suunnitelma 2021 -2024 -luonnoksesta
I

Päätös:

Pöytäki rjantarkastajien

Hallitus

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

n i m i ki

rjai

met

@
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VALTU USTOALOITE YH DENVERTAIS

UU

DEN EDISTÄM ISESTÄ

H

UMPPI LAN

KUNNASSA
Khall 267 $
Liite 123

Minna Autio teki valtuustoaloitteen 49 $/17.6.2021
yhdenvertaisuuden edistämisestä Humppilan kunnassa.
Konkreettisena toimena valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että
mikäli kunnalla ei ole laissa vaadittua
yhdenvertaisuussu unn itel maa, sel lai nen laad ittaisi n. Ku nnassa
on van hoja yhdenvertaisuussu un n itelm ia, mutta 2020-luvul le n itä
on vaikea päivittää. Tämän vuoksi olemme luonnostelleet
kokonaan u uden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunn itel mapo hjan
(liite 123).
i

i

Valmistelija

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää lähettää tasa-arvo- ja
yhdenvertaisu ussu un n itel man van husneuvostoo n,
n uo ri sova ltu u stoo n ja yhteistyöto m ku ntaa n
kommenttikierrokselle.
i

Päätös:

Pöytäki rja ntarkastajien

Hallitus

i

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

n i m iki

rja

imet

Kokouspvm

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

22

27.9.2021

SYKSYN KOKOUSAIKATAULUJEN TUÄÄNITTÄUIruCru
Khall 268 $
Liite 124

Syksyn kokousaikatautuiksi on hahmoteltu liitteenä 124 olevaa
runkoa. Lautakunnat kokoontuvat pääsääntöisesti kuukausittain ja
liitteessä on kuvattu seuraavat lautakuntien kokoukset.

Valmistelija

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedokseen liitteen 124 mukaiset kokousaikataulut
kunnan hal itukselle, valtuustol le ja lautakun ni lle.
I

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjai met
Hallitus

@

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS
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VALTU USTON KOKOUSTEN STRIIMAAMI NEN

Khall 269 $

Koronapand em ian aikana tuli H um ppilassa val itsevaksi käytäntö,
jossa valtuuston kokouksia striimattiin YouTubeen. Kokoukset
olivat nähtävänä livenä sekä kaksi seuraavaa viikkoa EU:n
saavutettavu usd irekti ivi n sal im issa rajoissa. Kal usto, jolla
striimauksia on tehty, ei täysin sovellu kyseiseen tarkoitukseen.
Tämän vuoksi on syytä pohtia miten tulevaisuudessa valtuuston
kokousten striimausten ja laitehankintojen suhteen edetään.
I

I

Valmistelija

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun aiheesta.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nim iki rjaimet
Hallitus

@

HUMPPILAN KUNTA
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VANH USN EUVOSTON TOI MI NTASÄÄN NöI.I PÄIVITTÄMI

Khall 270 $
Liite 125

24

Kokouspvm

N

EN

Vanhusneuvosto on kokouksessaan I 1 .5.2021 luonnostellut
to imintasääntömuutoksen, jonka hyväksyntä ku n nan
hallintosäännön 14 $:n mukaan kuuluu kunnanhallitukselle.
Toimintasääntöluonnos on liitteenä 125.

Valmistelija:

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

Päätösehdotus

: Kun nan hallitus hyväksyy uud istetun vanhusneuvoston
toimintasäännön.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

Kj

n i m iki

rjaimet

@
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VANH USN EUVOSTON

Khall 243 S
13.9.2021

N
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IMEÄMISPYYNTö

Humppilan kunnan vanhusneuvostossa on ollut edustus
eläkejärjestöistä, lautakunnista, hallituksesta sekä FSHKY:stä
Van h usneuvosto toim i i kun nan hallitu ksen ohjeistu ksessa

itsenäisesti puheenjohtajansa johdolla.
Vanhusneuvosto voi valita oman puheenjohtajansa sekä
sihteerinsä.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää
1) nimetä vanhusneuvostoon oman edustajansa ja
2) pVtltää lautakuntia ja eläkeläisjärjestöjä nimeämään omat
ed ustajansa vanhusneuvostoon.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti
1 ) nimetä vanhusneuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi
Markku Niinisen ja
2) pyytää lautakuntia ja eläkeläisjärjestöjä nimeämään omat
ed ustajansa vanh usneuvostoo n.

Khall 271 $

Van husneuvoston toimi ntasäännön päivittäminen vai kuttaa
van h usneuvosto n kokoo n panoon. Kun nan ha litu ksen ed ustajaksi
I

on kokouksessa 243 Sl13.9.2O21valittu Markku Niininen.
Valmistelija

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää
1 ) pyytää eläkeläisjärjestöjä nimeämään omat edustajansa
vanhusneuvostoon ja
2) nimeää vanhusneuvostoon sihteeriksi vs. hallintojohtaja
Matias Penttisen.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rjantarkastajien nimiki rjai met

Hallitus

JÄSEN EH DoTU KsET HÄMEE
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N LI N

NAN KAU PU NG I N PELASTUSLAUTAKU NTAAN

Maaku nnallisten paikka neuvottelujen perusteel la

H umppilan
yhden
pelastuslautakuntaan
kaupungin
kunta saa Hämeenlinnan
varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen paikat.
Pelastuslautaku nnan ko koon panon val itsee Hä meen n nan
kaupunginvaltuusto.

Khall 272 $

Ii

Valmistelija

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää ehdottaa Hämeenlinnan
kaupu nginvaltu ustol le, että se valitsee H um ppi lasta
pelastuslautakuntaan jäsenen ja varajäsenen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa Hämeenlinnan
kaupu nginvaltuustol le, että se val itsee H umppilasta
pelastuslautakuntaan jäseneksi Vesa-Pekka Hirviojan ja
varajäseneksi Kari Aholan.

Pöytäki rjantarkastajien

Hallitus

n

i

miki rjaimet

HUMPPILAN KUNTA
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Kokous 1612021
28.9.2021

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

273

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua taitäytäntöönpanoa.
Pykälät: 251, 254, 259, 267, 268, 269, 271(1)
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 $:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 249,250, 252,253,255, 256,257, 258,260, 261, 262,263,264,265,266,

270,271(2),272
HVaIL 3 g:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OI

KAISUVAATI

Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

M

USOHJ EET
Seu raavi in päätöksi in tyytymätön voi tehdä kirjal lisen oikaisuvaatimuksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Humppilan kunnanhallitus
Kisakuja 2
31640 Humppila

Pykälät: 249,250,252,253,255, 256, 257, 258,260,261, 262,263,264,265, 266,
272
270 271
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua
pöytäki rjan nähtävänäolopäivästä.
Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 4.10.2021. (7+14)

Tiedoksianto
asianosaiseller)

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Matias Penttinen
vs. Halli
Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 S)
annettu postin kuljetettavaksi, 5. 1 0.2021

Asianosainen

Matias Penttinen
a
vs. Hall
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän alleki rjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Kokous 1612021

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

28.9,2021

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
asianosainen sekä kunnan
kunnallisvalituksin m
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 (vaihde)
faksi 029 56 42269
hameenlinna. hao@oikeus.fi

Valitusaika
7+30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
7+30 päivää

Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälä

valitusaika 7+30 päivää

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

Valituskirja

Val ituski rjassa

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

postiosoite

Yksityiskohtai nen oikaisuvaatim usohje/valitusosoitus li itetään
otteeseen
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan
Lisätietoja

