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KOKOUSAIKA 

torstaina 4.6.2020 klo 18.30 – 20.45 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Kirkonkulman koulu, liikuntasali 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä, 
kuka toimi puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketola Marita, pj. 
Seestie Hanne, I vpj. 
Heikkilä Joonas, II vpj.  
Ahola Kari, j. 
Autio Minna, j.  
Hirvioja Vesa-Pekka, j. 
Huhtanen Marko, j. 
Kankare Janne, j. 
Koskinen Reetta, j. 
Antti Miettinen, vj. 
Mustonen Hannu, j. 
Teuvo Nieminen, vj. 
Niinikoski Pekka, j. 
Niininen Markku, j. 
Nurmi Eeva, j. 
Perälä Eevastiina, j. 
Romppainen Kaija, j. 
Rouhiainen Jukka, j. 
Seuranen Markus, j. 
Suikkanen Aila, j. 
Suikki Aira, j. 
 
Poissa:  
Juha Laaksonen, j. 
Timo Nikkanen, j. 

 
MUUT LÄSNÄOLIJAT 

Jari Keskitalo, kunnanjohtaja 
Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
1 § 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 2 § 

 
ASIAT JA VALITUSOSOITUS 

 
3-21 § 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

Puheenjohtaja                                Pöytäkirjanpitäjä 
                                                                                                                                                                  
Marita Ketola                                 Susanna Hokkanen       

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTOIMITUS 
 
 

Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mu-
kaiseksi 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varmistettu nimikirjai-
millamme 

Tarkastusaika  
5.6.2020 

Allekirjoitukset 
 
 
Markku Niininen 

 
 
 
Joonas Heikkilä 

PÖYTÄKIRJA  
YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 
8.6.2020 kunnan kotisivuilla 

Virka-asema               Allekirjoitus 
 
 
hallintojohtaja 
ilmoitustaulunhoitaja                           Susanna Hokkanen 
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

  
 
  

 
KOKOUSAI-
KA 

  
Torstaina 4.6.2020 klo 18.30 – 20.45 

 
KOKOUS-
PAIKKA 

 
 

 
Kirkonkulman koulu, liikuntasali (Koivistontie 22) 

KÄSITEL-
TÄVÄT 
ASIAT 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liite 

 
 
 
 

 
1,2 
3 
4 
 
 

5 
6 
7 
8 

 
9 
 
 
 

10 
11,12 

13 

 
 
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 
Kunnan ilmoitusten julkaiseminen 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen 
Kirjastonjohtajan irtisanoutuminen 
Aira Suikin valtuustoaloite Humppilan lasten koulukuljetusten lisäämiseksi  
Valtuustoaloite koskien valtuuston luopumista kokouspalkkioista 
Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 
Vuoden 2019 tilinpäätös  
Vuoden 2019 henkilöstökertomus 
Vuoden 2019 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vas-
tuuvapauden myöntäminen 
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 
Lainanottovaltuudet vuodelle 2020 
Yhtenäiskoulun perustaminen  
Valtuustoaloite Humppilan kunnan ostolaskujen avaamisesta avoimiksi 
Humppilan kunnan jätevesitaksan päivittäminen  
Työryhmän esitys kirjastonjohtajan tehtävän hoitamisesta 
Kunnanjohtaja Jari Keskitalon irtisanoutuminen 
Kunnanjohtajan viran täyttäminen 
 

PÖYTÄKIR-
JAN NÄH-

TÄVÄNÄPI-
TO 

 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,  
pidetään yleisesti nähtävänä 

8.6.2020 klo 9.00 - 15.00 kunnan kotisivuilla 
  

PUHEEN-
JOHTAJA 

 Merk. Marita Ketola  
 

JULKIPANO- 
TODISTUS 

 Kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle  
28.5.2020 
 
Todistaa: 
 
 
Ilmoitustaulunhoitaja 
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kvalt 1 § Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan kutsu kunnanval-

tuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen 
kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnan-
hallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle ja samassa ajassa ko-
kouksesta annettava tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 

 
 Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta on myös ilmoitettava 

niissä sanomalehdissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouk-
sistaan ilmoittaa. 

 
Kunnanvaltuusto päätti 17.1.2019 kokouksessaan, että kun-
nan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kunnan In-
ternet-sivulla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä har-
kinnan mukaan alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 
Kunnan ilmoitukset voidaan julkaista myös muiden kuntien 
kanssa yhteisesti. 
 
Tästä kokouksesta on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla 
28.5.2020 asetetulla ja Forssan Lehdessä 28.5.2020 julkaistulla 
kuulutuksella. 

 
Valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajal-
le on kokouskutsu postitettu 28.5.2020. 

 
Kuntalain 103 §:n 1 mom. mukaan valtuusto on päätösvaltai-
nen, kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenistä on saapuvilla. 

 
Päätös:   Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti 

kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen 

esittämät lisäpykälät 19 ja 20 käsiteltäväksi kunnanvaltuuston 
kokouksessa.   

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 
 
Kvalt 2 § 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 perjantaina 5.6.2020 kunnanvi-
rastolla.  

 
Päätös:  Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Markku Niini-

sen ja Joonas Heikkilän. 
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
 
KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 1/2020 
HUMPPILAN KUNNANVALTUUSTON NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO  

 
 
Ääntenlaskijat: Markku Niininen ja Joonas Heikkilä 

 Nimenhuuto kokouksen alussa asia asia asia 

Nimi Läsnä      Poissa   ”jaa”    ”ei”  ”jaa”   ”ei”   ”jaa”    ”ei” 

Ahola Kari 
 

x       

Autio Minna 
 

x       

Heikkilä Joonas 
 

x       

Hirvioja Vesa-Pekka  
 

x       

Huhtanen Marko 
 

x       

Kankare Janne 
 

x       

Ketola Marita 
 

x       

Koskinen Reetta 
 

x       

Laaksonen Juha 
 

poissa, varalla Antti Miettinen       

Mustonen Hannu 
 

x       

Niinikoski Pekka 
 

x       

Niininen Markku 
 

x       

Nikkanen Timo 
 

poissa, varalla Teuvo Nieminen       

Nurmi Eeva 
 

x       

Perälä Eevastiina 
 

x       

Romppainen Kaija 
 

x       

Rouhiainen Jukka 
 

x       

Seestie Hanne  
 

x       

Seuranen Markus 
 

x       

Suikkanen Aila  
 

x       

Suikki Aira 
 

x       
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
  
KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 
 
Khall 5 §/ 
13.1.2020  Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi 

julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa kos-
kevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla 
kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tieto-
verkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Il-
moituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta 
edellä mainitun ajan kuluttua. 

 
Kunnanvaltuusto päätti 17.1.2019, että kunnan ilmoitukset saate-
taan tiedoksi julkaisemalla ne kunnan Internet-sivulla, julkisten 
kuulutusten ilmoitustaululla sekä harkinnan mukaan alueella ylei-
sesti leviävässä sanomalehdessä. Kunnan ilmoitukset voidaan 
julkaista myös muiden kuntien kanssa yhteisesti. 
 
Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan jatkossa ensisijai-
sesti kunnan verkkosivuilla. Hallintolakiin lisätään uusi säännös 
(62 a §, Julkinen kuulutus). Monet lupapäätökset annetaan tie-
doksi erityissäännöksen nojalla ns. julkipanomenettelyllä. Julkipa-
nomenettely poistuu ja se korvataan hallintolain 62 a §:n mukai-
sella julkisella kuulutuksella. Mikäli erityislaissa kuitenkin vielä on 
maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, 
tulee sitä vielä noudattaa. 
 

Valmistelija:  Susanna Hokkanen, hallintojohtaja., p. 044 729 4881 
 
Päätösehdotus:  Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnan ilmoi-

tukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kunnan Internet-sivulla, 
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä harkinnan mukaan alu-
eella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kunnan ilmoitukset 
voidaan julkaista myös muiden kuntien kanssa yhteisesti. 

Päätös:  Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 

1.) kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne jatkossa 
ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla hallintolain uuden säännök-
sen mukaisesti sekä harkinnan mukaan alueella yleisesti leviä-
vässä sanomalehdessä. Mikäli erityislaissa on maininta julki-
panomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee julki-
set kuulutukset julkaista kunnan virallisella ilmoitustaululla. 
Kunnan ilmoitukset voidaan julkaista myös muiden kuntien 
kanssa yhteisesti. 

2.) kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan jatkossa vain verk-
kosivuilla. 

 ___ ___ ___ 
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 

 
 
 
 
KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 

Kvalt 3 § 
(jatkoa) 
 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 

 

 
 
KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 
 
Khall 11 §/ 
13.1.2020 Voimassa olevan kuntalain siirtymäsäännöksen mukaan kuntien 
Liite 4, 5 yhteistoimintasopimukset (ml. kuntayhtymien perussopimukset) 

on saatettava lain 8 luvun mukaisiksi vuoden 2019 loppuun men-
nessä (147 § 5 mom). Sairaanhoitopiirin perussopimuksesta puut-
tuu tällä hetkellä ehtoja, joita kuntalain 56 § edellyttää. Lisäksi pe-
russopimuksessa on päivitystarpeita johtuen siitä, että sitä on vii-
meksi päivitetty vuonna 2009.  
 
Sairaanhoitopiirin tilaajarenkaassa sovittiin keväällä, että sairaan-
hoitopiiri tekee kunnille esityksen perussopimuksen muutoksista. 
Esitystä muokattiin syksyn aikana pienemmässä ryhmässä, jossa 
oli mukana edustaja kultakin seudulta. Erityisesti valmistelussa on 
käyty läpi alijäämän kattamista, investointien jakoperustetta ja so-
pimusohjauksen määrittelyä koskevia ehtoja. Liitteenä olevaan tii-
vistelmään on koottu tärkeimmät sisältömuutokset ja niiden taus-
ta.  Lokakuussa pidetyn tilaajarenkaan käsittelyn jälkeen perus-
sopimusluonnos lähetettiin kuntiin lausunnoille 31.10.2019. Kun-
tien lausuntojen perusteella perussopimusta on edelleen täsmen-
netty. Valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton vuonna 2016 jul-
kaisemaa kuntayhtymän perussopimusmallia. 

 
Kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta päättävät jäsen-
kuntien valtuustot. Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähin-
tään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden 
asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlas-
ketusta asukasluvusta (Kuntalain 57 §). 

 
Kuntalain 56 §:n vaatimukset kuntayhtymän perussopimuksessa 
sovittavista asioista: 
”Perussopimuksessa on sovittava ainakin: 
1) kuntayhtymän nimestä, kotipaikasta ja jäsenkunnista; 
2) kuntayhtymän tehtävistä sekä tarvittaessa 8 §:ssä tarkoitetun 
järjestämisvastuun siirtymisestä; 
3) yhtymäkokousedustajien tai yhtymävaltuuston taikka muun 
ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen jäsenten lukumäärästä 
ja äänivallan perusteista; 
4) kuntayhtymän muista toimielimistä sekä niiden tehtävistä, pää-
tösvallasta ja koollekutsumisesta; 
5) siitä, mikä kuntayhtymän toimielin valvoo kuntayhtymän etua, 
edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, sekä 
siitä, millä tavoin oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen 
päätetään; 
6) jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja vastuusta 
sen veloista sekä muista kuntayhtymän taloutta koskevista asiois-
ta; 
7) kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta; 
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 

 
 
 
 
KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 
 
Khall 11 §  
(jatkoa) 
13.1.2020 8) kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan ja toimintaa jatkavien 

jäsenkuntien asemasta; 
9) kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamises-
ta; 
10) menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilantees-
sa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 §:n 2 momentis-
sa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottami-
sesta; 
11) talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista 
jäsenkunnille. 
Perussopimuksessa voidaan myös sopia, että kuntayhtymän 
muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsen-
ten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja että sopimuksessa 
määrätyissä asioissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määrä-
enemmistö.” 
 

 Liitteenä 4 on perussopimus muutoksilla (muutokset nykyiseen 
merkitty: poistot yliviivauksella, lisäykset punaisella tekstillä) sekä 
liitteenä 5 on tiivistelmä perussopimusmuutoksista. 

 
Valmistelija: Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881 
 
Päätösehdotus:  Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 
liitteen 4 mukaisena. Perussopimus tulee voimaan 1.1.2020.  

 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

  ___ ___ ___ 

Kvalt 4 § 
Liitteet 1 ja 2   

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 

 

 
KIRJASTONJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN 
 
Khall 31 §/ 
10.2.2020 
Liite 14 Kirjastonjohtaja Jari Hjelm on toimittanut kirjeen, jossa hän irtisa-

noutuu kirjastonjohtajan virkasuhteesta siten, että viimeinen työ-
päivä on 28.2.2020. Irtisanoutumisilmoitus on liitteenä 14.  

 
Valmistelija: Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881 
 
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy 

Jari Hjelmin irtisanoutumisen ja laittaa kirjastonjohtajan viran haet-
tavaksi mahdollisimman pian. 

 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  

 

 ___ ___ ___ 
 
Kvalt 5 §  
Liite 3 Valtuuston kokous 17.3.2020 on peruutettu koronaepidemian 

vuoksi. Kunnanhallitus on 10.2.2020 kokouksen ja tämän pykälän 
hyväksymisen jälkeen perustanut työryhmän tekemään esityksen 
kirjastonjohtajan tehtäväkuvan uudistamisesta ja järjestämistavas-
ta. Työryhmän esitys ja kunnanhallituksen päätösesitys asiasta 
kunnanvaltuustolle käsitellään tarkemmin 18 §:ssä. 

 
Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi irtisanoutumisen tiedoksi ja päätti käsi-

tellä kirjastonjohtajan viran täyttämistä 18 §:ssä. 
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
 

AIRA SUIKIN VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN LASTEN KOULUKULJETUSTEN LI-

SÄÄMISEKSI  

 

Sivla 13§/ 

4.2.2020  Humppilan kunnanhallitus (Khall 9.12.2019, 230§) on valtuuttanut 

sivistyslautakunnan valmistelemaan Aira Suikin valtuustoaloitetta 

(Kvalt 25.9.2019, 37§) lasten koulukuljetusten lisäämiseksi (valtuus-

toaloite liitteenä 6) ja päättänyt, että valmistelun jälkeen valtuusto-

aloitteet tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn. Oheisen kuuden val-

tuutetun allekirjoittaman aloitteen pohjalta on aloitettu tekemään sel-

vitystyötä.  

 

 Sivistysjohtajalle on toimitettu allekirjoittamaton täsmennys valtuus-

toaloitteeseen 21.1.2020 (liite 7). Täsmennyksen sisältö poikkeaa 

kuuden valtuutetun allekirjoittamasta alkuperäisestä valtuustoaloit-

teesta. 

 

Esitys: Sivistyslautakunta päättää jatkaa alkuperäisen valtuustoaloitteen 

mukaista valmistelua liittyen lasten koulukuljetuksiin.  

 

Sivistysjohtaja muutti päätösesitystä: 

 

Muutettu päätösesitys:  

 Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi kunnanhallitukselta saa-

mansa valtuutuksen ja valtuustoaloitteen sekä päättää toimittaa kun-

nanhallitukselle laatimansa selvityksen lasten koulukuljetusten järjes-

tämisestä.   

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi muutetun päätösesityksen. 

___ ___ ___ 

Khall 42 §/ 
2.3.2020 
Liite 18 Sivistyslautakunnan selvitys valtuustoaloitteen toteuttamisen vaiku-

tuksista koulukuljetuksiin on liitteenä 18. Selvityksen mukaan 
 koulukuljetusten toteuttaminen aloitteen mukaisesti asettaisi oppilaat 

eriarvoiseen asemaan ja nostaisi kuljetuksen järjestämisen kustan-
nuksia merkittävästi. 

  
Valmistelija: Jari Keskitalo, kunnanjohtaja, p. 044 7064 447 
 
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se  

hyväksyy sivistyslautakunnan selvityksen ja toteaa aloitteen loppuun 
käsitellyksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
 

 

AIRA SUIKIN VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN LASTEN KOULUKULJETUSTEN LI-

SÄÄMISEKSI  

 
Khall 42 § 
(jatkuu) 
2.3.2020  Aira Suikki jätti asiasta eriävän mielipiteen: 

”Vastoin sivistyslautakunnan antamaa selvitystä, koulukyytien ra-
joittaminen lain antamaan vähimmäismäärään, asettaa mielestäni 
eri osissa kuntaa asuvat oppilaat eriarvoiseen asemaan.  
 
Haja-asutusalueen lapset joutuvat kävellen kulkemaan syrjäisiä 
teitä pitkiäkin matkoja koulubussille, ellei vanhemmilla ole mah-
dollisuutta heitä sinne kuljettaa. Runsaat petohavainnot Humppi-
lan alueella ovat aiheuttaneet lisää huolta koululaisten turvallisuu-
desta.  
 
Koulukuljetusten lisäämisen aiheuttaman muutoksen kustannuk-
sia ei ole laskettu vertailun mahdollistamiseksi nykyiseen verrat-
tuna.” 

  ___ ___ ___ 
 
Kvalt 6 § 
Liite 4 
  
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
 
VALTUUSTOALOITE KOSKIEN VALTUUSTON LUOPUMISTA KOKOUSPALKKIOISTA 
 
Khall 44 §/ 
2.3.2020 Marko Huhtanen (Vas.) on 14.11.2019 tehnyt valtuustoaloitteen, 

että Humppilan kunnanvaltuusto luopuu vuoden 2020 osalta ko-
kouspalkkioista.  

 
Luottamushenkilöille maksettavat palkkiot perustuvat kuntalakiin 
(82 §). Luottamushenkilöillä on oikeus saada tehtäviensä hoitami-
sesta palkkiota sekä korvausta aiheutuneista kustannuksista.  
 
Yksittäisellä valtuutetulla on henkilökohtainen oikeus luopua palk-
kiostaan. Mikäli luottamushenkilö haluaa kieltäytyä palkkiosta ja 
korvauksista, tulee hänen toimittaa kirjallinen ilmoitus asiasta hal-
lintojohtajalle. 
 

Valmistelija:  Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881 
 
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää merkitä hallintojohtajan aloitteen joh-

dosta antaman selvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että se 
toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
 
  ___ ___ ___ 
 
Kvalt 7 §   
 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELYTILANNE 
 
Khall 45 §/ 
2.3.2020 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain 

maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle lista valtuu-
tettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, 
joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopulli-
sesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin nii-
den johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on 
käsitelty loppuun.  

 
Vuoden 2020 maaliskuun 2. päivänä seuraavien valtuustoaloittei-
den käsittely oli kesken: 
 
Kokoomuksen valtuustoryhmä teki 25.9.2018 valtuustoaloitteen 
Humppilan urheilu- ja pesäpallokentän huoltorakennuksen raken-
tamisesta. 
Käsittely: Kunnanhallitus on 10.6.2019 lähettänyt aloitteen uudel-
leen käsiteltäväksi tekniseen lautakuntaan. Tekninen osasto on 
valmistellut urheilu- ja pesäpallokentän huoltorakennusta koske-
vaa tarveselvitystä. Tarveselvitykseen liittyvän kyselyn vastaamis-
aika päättyi 11.8.2019. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 
21.8.2019 perehtynyt saatuihin valmistelun tuloksiin ja päättänyt 
lähettää asian takaisin valmisteluun tekniselle osastolle.    
 
Minna Autio (vihr.) teki 25.9.2019 valtuustoaloitteen kestävän ke-
hityksen budjetoinnista ja ilmastovaikutusten arvioinnista.  
Käsittely: Kunnanhallitus on 9.12.2019 päättänyt lähettää aloit-
teen hallintojohtajan valmisteltavaksi. Aloite on valmisteltavana. 
 
Aira Suikki (Kok.) teki 25.9.2019 valtuustoaloitteen Humppilan 
kunnan lasten koulukuljetusten lisäämiseksi.  
Käsittely: Kunnanhallitus on 9.12.2019 lähettänyt aloitteen sivis-
tyslautakunnan valmisteluun. Aloitteen johdosta annettu selvitys 
on käsitelty kunnanhallituksessa 2.3.2020. 
 
Pekka Niinikoski (Lainvalvojat) teki 14.11.2019 valtuustoaloitteen 
Humppilan kunnan ostolaskujen avaamisesta avoimiksi. 
Käsittely: Kunnanhallitus on 9.12.2019 päättänyt lähettää aloit-
teen hallintojohtajan valmisteltavaksi. Aloite on valmisteltavana. 
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
 

VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELYTILANNE 
 
Khall 45 §/ 
2.3.2020 
(jatkuu) Marko Huhtanen (Vas.) teki 14.11.2019 valtuustoaloitteen, että 

kunnanvaltuuston jäsenet luopuvat kokouspalkkioista vuoden 
2020 osalta.  
Käsittely: Kunnanhallitus on päättänyt lähettää aloitteen hallinto-
johtajan valmisteltavaksi. Aloitteen johdosta annettu vastaus on 
käsitelty kunnanhallituksessa 2.3.2020. 

 
Valmistelija:  Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881 
 
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää hyväksyä valtuustoaloitteiden käsittely-

tilannetta koskevan selvityksen ja lähettää sen valtuustolle tiedok-
si. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
 
  ___ ___ ___ 
 
Kvalt 8 §  
 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN 
 

Kvalt 9 § 
Liite 5  Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhalti-

jan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luot-
tamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja 
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista 
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkateh-
tävien hoitamisessa. 

 
 Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhalli-

tuksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja 
tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan 
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormesta-
ria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan 
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, 
kun henkilö on valittu tehtäväänsä. 

 
 Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 

ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset val-
tuuston tiedoksi.  

 
 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tieto-

verkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta joh-
du. 

 
 Valtuusto on kokouksessaan 14.12.2017 § 78 merkinnyt tiedok-

seen saadut sidonnaisuusilmoitukset, jonka jälkeen ne on julkais-
tu kunnan nettisivuilla.  

 
 Sidonnaisuusilmoitukset tulee kerran vuodessa saattaa tiedoksi 

valtuustolle. 
 
 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 30.9.2019 § 7 käsitellyt 

päivitetyt sidonnaisuustiedot ja ne on julkaistu kunnan nettisivuilla. 
  
 
Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset 

valtuustolle tiedoksi. 
 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS  
 
Khall 51 § 
Liite 19 
6.4.2020 Kuntalain 113 - 115 pykälät käsittelevät kunnan tilinpäätöstä ja 

toimintakertomusta seuraavasti: 
 
113 § 
Tilinpäätös 
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava 
tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun lop-
puun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi 
sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltä-
väksi kesäkuun loppuun mennessä. 

 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 
toimintakertomus. 

 
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toimin-
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset 
lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kun-
nanjohtaja tai pormestari. 

 
114 §  
Konsernitilinpäätös 
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee 
laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konserni-
tilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. 

 
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tulos-
laskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpää-
tökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa an-
netaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käy-
töstä tilikauden aikana. 
 
Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilin-
päätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jä-
sen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyt-
tää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. 
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS  
 
Khall 51 §  115 §  
(jatkoa) 
6.4.2020  Toimintakertomus 

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asetta-
mien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa 
ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava 
tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä 
olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonser-
nin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia 
asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakerto-
muksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteu-
tumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman 
riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. 

 
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tili-
kauden tuloksen käsittelystä. 

 
 Tilikauden alijäämäksi muodostui 99 436,48 euroa. 
 

Vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjat ovat liitteenä 19. 
 

Valmistelija:  Kunnanjohtaja, Jari Keskitalo, puh. 044 706 4447 
 
Päätösehdotus:   Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto mer-

kitsee tilinpäätöksen tietoonsa saaduksi ja että tilikauden 2019  
 tulos – 99 436,48 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille. Lisäksi kun-

nanhallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka 
sisältää konsernitaseen sekä hyväksyä toimintakertomuksen ja jät-
tää tilit ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle ja tarkastuslauta-
kunnalle. 

 
Päätös:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
 
 
 
  ___ ___ ___ 
 
Kvalt 10 §  
Liite 6 
 
Päätös:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.   
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
VUODEN 2019 HENKILÖSTÖKERTOMUS 
 
Khall 52 § 
Liite 20 
6.4.2020 Humppilan kunnassa laaditaan vuosittain erillinen henkilöstöker-

tomus. Henkilöstökertomus antaa tietoja mm. henkilöstön määräs-
tä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista, henkilöstön ikäänty-
misestä, poissaoloista, lähtövaihtuvuudesta ja työhyvinvoinnista. 
Vuoden 2019 henkilöstökertomus on liitteenä 20. 

  
 Yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstökertomusta kokouksessaan 

2.4.2020. 
 
Valmistelija: Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881 
 
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2019 henkilöstökertomuksen 

tietoonsa saaduksi ja päättää lähettää sen tiedoksi valtuustolle.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
 
  ___ ___ ___ 
 
Kvalt 11 §  
Liite 7 
 
Päätös:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 

VUODEN 2019 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 
JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 
 
Tarkla.3 § 
20.5.2020 
  Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuus-

tolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen 
tulokset. 

 
 Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 11.5.2020 esittä-

nyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä 
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. 

 
 Tilintarkastaja esitti kokouksessa tilintarkastuksen loppuraportin 

vuodelta 2019. 
 

Tilinpäätösasiakirjat on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille 
tämän kokouskutsun yhteydessä. 

  
 
Esitys:  Tarkastuslautakunta 
 

1. merkitsee tilintarkastajan selostuksen sekä tilintarkastusker-
tomuksen tiedokseen 

2. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi 
ja 

3. ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksy-
tään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jä-
senille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolli-
set) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. 

 
 
 

Päätös:   Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 ___ ___ ___ 
 
 
Kvalt 12 §  
Liite 8                      Liitteenä 8 tilintarkastajan tilintarkastuskertomus v. 2019. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019 
 

Tarkla. 7 § 
20.5.2020 Tarkastuslautakunnalle on aikaisemmin lähetetty pohjaksi vuoden 

2019 arviointikertomusluonnos. 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 

on pöytäkirjan liitteenä. 

 

Päätös: Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle arviointikerto-
muksen vuodelta 2019. 

 

  ___ ___ ___ 
 

Kvalt 13 §   
Liite 9   Liitteenä 9 on arviointikertomus vuodelta 2019. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 

 

 

LAINANOTTOVALTUUDET VUODELLE 2020 

 
Khall 223 § 
9.12.2019  Kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu päättää lainan tai tila-

päisluoton ottamisesta kunnalle kunnanvaltuuston talousarviossa 
tai erikseen tekemän päätöksen asettamissa rajoissa sekä päät-
tää lainan tai tilapäislainan korkoehtojen muutoksista. 

 
Valmistelija:   Jari Keskitalo, kunnanjohtaja, p. 044 706 4447 

 
Päätösehdotus:   Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se antaa 

 valtuudet kunnanhallitukselle enintään 1 000 000 euron 
 talousarviolainojen ja enintään 3 000 000 euron tilapäislainojen 
 ottamiseen vuonna 2020. 
 

Päätös:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
  ___ ___ ___ 
 
Kvalt 49 § 
18.12.2019  
 
Päätös:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
  ___ ___ ___ 
 
 
Khall 71 § 
20.4.2020 Koronaepidemian vaikutuksia kuntatalouteen on vaikea arvioida 

tarkasti, mutta se tulee väistämättä nostamaan kustannuksia ja 
näkymään verotulokertymässä. Kuntia on luvattu tukea ko-
ronakriisin aiheuttamissa taloudellisissa ongelmissa, mutta tuen 
suuruus ja maksatusaikataulu on vielä auki. Poikkeusolojen vuok-
si kunnan on syytä vahvistaa maksuvalmiuttaan.  

 
 Kunnanvaltuusto on 18.12.2019 hyväksynyt lainanottovaltuudet 

vuodelle 2020. Valtuusto myönsi kunnanhallitukselle valtuudet  
 enintään 1 000 000 euron talousarviolainojen ja enintään  
 3 000 000 euron tilapäislainojen ottamiseen vuonna 2020. 
Kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi kunnanhallituksen on 
syytä esittää kunnanvaltuustolle, että se korottaa valtuuden tila-
päislainojen ottamiseen 5 000 000 euroon. Korotuksella ei ole 
merkittävää vaikutusta kunnan rahoituskustannuksiin. 

                      
Valmistelija:   Jari Keskitalo, kunnanjohtaja, p. 044 706 4447 
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 

 

LAINANOTTOVALTUUDET VUODELLE 2020 

Khall 71§ 
20.4.2020 
(jatkoa) 
 
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se antaa 

valtuudet kunnanhallitukselle enintään 5 000 000 euron tilapäislai-
nojen ottamiseen vuonna 2020. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
 ___ ___ ___ 
 
Kvalt 14 §  
 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
YHTENÄISKOULUN PERUSTAMINEN  
 
Sivla 19 §/ 
13.3.2019  
 
YHTENÄISKOULUSELVITYS 
 

Humppilan kunnan koulujen hallinto on järjestetty niin, että yksi vir-
kaan valittu rehtori johtaa molempia kouluja, Kirkonkulman koulua ja 
Humppilan yläastetta. Koska koulujen hallinto on muutettu edellä 
mainittuun johtamismalliin, olisi aiheellista selvittää koulujen yhdistä-
mistä yhdeksi yksiköksi, Humppilan yhtenäiskouluksi. Koulu voisi 
edelleen toimia erillisissä rakennuksissa, mutta yhtenäiskoulumalli 
yhdistäisi esimerkiksi kaksi erillistä tulosyksikköä.  

 
Yhtenäiskouluselvitystä varten tulisi perustaa työryhmä, jonka tehtä-
vänä on selvittää yhtenäiskoulun  
- pedagogiset, toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset  

- hallinnollinen rakenne 

- vaikutukset henkilöstön asemaan ja tehtäviin.  

 
 
Esitys: Sivistyslautakunta päättää perustaa työryhmän tekemään yhtenäis-

kouluselvityksen.  
 
Muutettu päätösesitys: 
 Sivistyslautakunta päättää perustaa työryhmän tekemään yhtenäis-

kouluselvityksen. Työryhmään valitaan seuraavat henkilöt: viranhalti-
joista Maria Kemppainen, Katja Ojala ja Sari Cavén-Koivula sekä si-
vistyslautakunnan edustaja Eevastiina Perälä. 

 
Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi muutetun päätösesityksen. 
 
-----------------------------------     --------------------------------    ---------------------------------------- 
Sivla 25 § 
7.4.2020 Sivistyslautakunta päätti 13.3.2019 perustaa työryhmän tekemään 

yhtenäiskouluselvityksen. Kokouksen asettaman työryhmän teh-
täväksi tuli selvittää mahdollisen yhtenäiskoulun pedagogiset, 
toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset sekä vaikutukset henki-
löstön asemaan ja tehtäviin. Yhtenäiskouluselvitys liitteenä 3, 
Humppilan kunnassa on yksi yläkoulu (Humppilan yläaste) ja yksi 
alakoulu (Kirkonkulman koulu). Opetus järjestetään jo nykyisin yh-
tenäiskouluperiaatteella. Yläkoulun opettajilla on alakoulun tunteja 
ja päinvastoin. Kunnassa on totuttu käyttämään henkilökuntaa 
joustavasti tarpeen mukaan ristiin koulujen kesken. Opettajien vi-
rat ovat kuntakohtaisia, niitä ole sidottu kumpaankaan kouluun.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
YHTENÄISKOULUN PERUSTAMINEN  
 
Sivla 25 § 
7.4.2020 
(jatkoa) Muutoksella ei ole vaikutusta opettajien asemaan tai palkkauk-

seen. Henkilöstöä tulee kuitenkin kuulla asiassa. Virkanimikkei-
den muutokset aiheuttavat yt-neuvottelujen tarpeen. 
Koulujen välinen etäisyys on noin 400 metriä. Tällä hetkellä jatku-
vasti yhteiskäytössä olevia tiloja ovat musiikkiluokka, käsityö-
luokat ja liikuntatilat. Oppilaat siirtyvät rakennusten välillä koulu-
päivän aikana pääsääntöisesti itsenäisesti. Monet henkilökunnan 
jäsenet työskentelevät saman työpäivän aikana molemmilla kou-
luilla ja siirtyvät koulujen välillä oppituntien välisenä aikana.  
Siirtyminen yhtenäiskouluun edellyttää päätöstä nykyisten Hump-
pilan yläasteen ja Kirkonkulman koulun lakkauttamisesta sekä 
niistä muodostettavan 1-9-luokkien yhtenäiskoulun perustamista. 
Yhtenäiskouluun siirtyminen ei muuta nykyisiä opetusjärjestelyjä 
eikä opetushenkilöstön rakennetta ja asemaa eikä sillä ole myös-
kään taloudellista vaikutusta. Yhtenäiskoulun opetus järjestetään 
edelleen nykyisissä Kirkonkulman koulun ja ylästeen tiloissa. 

 Yhtenäiskoulu ei tuo muutostarpeita hallintoon eikä hallinnon käy-
tössä oleviin ohjelmistoihin. Sen sijaan toimistotyön määrä vä-
henisi yhtenäiskoulun mahdollistaessa yhteisen lakisääteiset 
suunnitelmat. Koulut muodostavat tällä hetkellä erilliset tilastoin-
tiyksiköt ja kustannuspaikat. Tilastoinnin, palkkauksen, talousarvi-
on laadinnan sekä laskujen tiliöinnin yksinkertaistuminen vähen-
täisi osaltaan toimistotyön määrää. 

 Yhtenäiskouluun siirtymisellä ei ole toiminnallisia eikä myöskään 
pedagogisia vaikutuksia. Koulujen opettajat tekevät jo nyt paljon 
yhteistyötä, eikä yhteistyön määrään vaikuta se, onko kyseessä 
kaksi eri koulua vai yksikköä. 
Yhtenäiskoulun nimenä voisi säilyä Kirkonkulman koulu, joka on 
humppilalaisille tuttu ja perinteinen nimi. Nimi kuvaa myös hyvin 
molempien opetusyksiköiden sijaintia.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
YHTENÄISKOULUN PERUSTAMINEN  
 
Sivla 25 § 
7.4.2020 
(jatkoa) 
 
Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää 

1. käynnistää yhtenäiskouluun siirtymisen valmistelun 

2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-

tuustolle, että Humppilan yhtenäiskoulu nimeltään 

Kirkonkulman koulu perustetaan 1.8.2020 alkaen. 

Yhtenäiskoulun oppilaiksi siirtyvät 1.8.2020 aloittavat 

nykyisen Kirkonkulman koulun ja Humppilan yläas-

teen oppilaat. 

3. esittää kunnanhallitukselle, että käynnistetään koulu-

jen osalta yt-neuvottelut opettajien virkanimikkeiden 

muutoksen vuoksi. 

4. lakkauttaa nykyisen Kirkonkulman koulun ja Humppi-

lan yläasteen yhtenäiskoulun perustamisen yhtey-

dessä 1.8.2020 alkaen. 

 
Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.  
 
 ___ ___ ___ 
 
Khall 83 § 
4.5.2020   
 
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus  

1.) esittää kunnanvaltuustolle, että Humppilan yhtenäiskoulu ni-

meltään Kirkonkulman koulu perustetaan 1.8.2020 alkaen. Yh-

tenäiskoulun oppilaiksi siirtyvät 1.8.2020 aloittavat nykyisen 

Kirkonkulman koulun ja Humppilan yläasteen oppilaat. 

2.) päättää käynnistää koulujen osalta yt-neuvottelut opettajien 

virkanimikkeiden muutoksen vuoksi. 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.   
 
  ___ ___ ___ 
 
Kvalt 15 §  
 
Päätös:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 

 
 
VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN KUNNAN OSTOLASKUJEN AVAAMISESTA 
AVOIMIKSI 
 
Khall 87 § 
4.5.2020 Pekka Niinikoski (Lainvalvojat) teki 14.11.2019 valtuustoaloitteen 

Humppilan kunnan ostolaskujen avaamisesta avoimiksi. Kunnan-
hallitus on 9.12.2019 päättänyt lähettää aloitteen hallintojohtajan 
valmisteltavaksi. 

 
Tällä hetkellä kuntien ostolaskudatan julkaisua ohjaa Kuntaliiton 
suositus. Hämeessä kuitenkin vain kolme kuntaa on julkistanut 
ostolaskutietonsa kuntaliiton suosituksien mukaisesti. Nämä kun-
nat ovat Hämeenlinna, Hattula ja Riihimäki.  
 
Suomeen on huhtikuussa 2019 avattu kansallinen Handata.fi- 
verkkopalvelu tietojen julkaisua varten. Palvelu on kunnille ja yksi-
tyisille käyttäjille ilmainen. Verkkopalvelu on syntynyt Varsinais-
Suomen Yrittäjien johdolla toteutetun Handata-hankkeen seu-
rauksena. 

 
Handata.fi-palvelu tarjoaa tietoja kuntien ostoista ja kilpailutetuista 
hankinnoista. Tietoa on koottu valtaisa määrä: dataa löytyy lähes 
kolmensadan Suomen kunnan ostoista, ja esimerkiksi vuonna 
2017 kuntien ostot olivat yhteensä yli 22 miljardia euroa. Avoin 
tieto kuntien ostolaskudatasta lisää kuntien taloudenpidon lä-
pinäkyvyyttä ja kasvattaa ymmärrystä siitä, mihin ja miten kansa-
laisten veromiljardit kuluvat. Sekä päättäjät, virkamiehet että kun-
talaiset löytävät tiedot kuntien ostolaskuista ja hankinnoista nope-
asti, yhdestä ja samasta paikasta. 
 
Jokaisella kunnalla on verkkopalvelussa oma sivu, eli käyttäjä voi 
selata ja vertailla eri kuntien ostolasku- ja hankintatietoja. Sivus-
tolla voi myös tutkia, kuinka paljon ja keneltä yksittäinen kunta on 
ostanut palveluja, aineita, tarvikkeita ja tavaroita, teettänyt urakoi-
ta tai paljonko se on maksanut erilaisia avustuksia. 
 
Handata.fi-palvelun avulla ostolaskutietojen julkaiseminen on 
helppoa. Mitään tiedon jalostamista ei tarvitse tehdä. Kaikki tiedot 
löytyvät kunnan kirjanpitojärjestelmästä. Kunnan kirjanpitäjä vie 
tiedot Exceliin ja toimittaa sen Handata.fi-palveluun. Tietoja käsi-
tellään luottamuksellisesti, huolehtien tietosuojasta ja henkilötieto-
jen poistosta. 
 

Valmistelija:  Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881 
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN KUNNAN OSTOLASKUJEN AVAAMISESTA 
AVOIMIKSI 
 
Khall 87 § 
4.5.2020 
(jatkoa) 
 
Päätösesitys: Kj: Kunnanhallitus päättää  
 

1.) että Humppilan kunnan taloushallinto valmistautuu avaamaan 

ostolaskut avoimiksi Handata.fi-palveluun. 

2.) merkitä hallintojohtajan tekemän selvityksen ja sen johdosta 

tehtävät toimenpiteet tiedoksi ja esittää valtuustolle, että se to-

teaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
  ___ ___ ___ 
 
Kvalt 16 §  
 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
HUMPPILAN KUNNAN JÄTEVESITAKSAN PÄIVITTÄMINEN  
 
Tekn. ltk 10 §  
15.1.2020 Tekninen lautakunta päätti muiden asioiden yhteydessä  
Liitteet 2 ja 3 kokouksessaan 18.9.2019, että tekninen lautakunta aloittaa  
 viemärilaitoksen liittymätaksan valmistelun. 
 

Viemärilaitoksen taksa on päivitetty teknisen lautakunnan 
aloitteesta keväällä 2019. Kunnanhallitus on käsitellyt taksaa 
kokouksessaan § 39 / 4.2.2019 ja kunnanvaltuusto on hyväksynyt 
taksan 9 § / 19.2.2019. Liittymistaksa on tullut voimaan 1.3.2019 
ja päivitetty käyttömaksu 1.5.2019 alkaen. 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan § 33 / 25.9.2019 
suunnitelman kunnan talouden tasapainottamiseksi. 
Suunnitelmaan on otettu yhtenä talouden 
tasapainottamistoimenpiteenä viemäriverkon runkoverkon 
laajentaminen koko toiminta-alueelle seuraavan viiden vuoden 
aikana. Talousarviossa 2020 esitetään viemärilaitoksen 
liittymismaksua tuloutettavaksi 30 000 e, mikä tarkoittaa nykyisellä 
taksalla n. 15 uutta liittymää. Suuri osa kiinteistöistä vaatii 
viemäriverkostoon liittyäkseen kiinteistöpumppaamon, jolloin 
liittymismaksua alennetaan 25 % taksan mukaisesta 
hinnoitteluista. 
Vesihuoltolain 10 § mukaisesti ’Vesihuollon ja huleveden 
viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä 
voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja 
kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto 
pääomalle.’ 
Perusmaksuilla katetaan mm. verkostojen ylläpito- ja 
hallinnointikustannukset ja kulutetusta vesimäärästä 
riippumattomat käyttömenot. 
Käyttömaksuilla katetaan jätevedenpuhdistuksen ja jäteveden 
siirtämisen kustannukset, kulutetusta vesimäärästä riippuvat 
kustannukset sekä osa ylläpito- ja saneerauskustannuksista. 
Liittymismaksuilla katetaan jätevesiverkostojen rakentamisen ja 
laajentamisen kustannukset. 
 

Esitys:  Tekninen johtaja: 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn jätevesitaksan 
ja viemärilaitoksen yleiset sopimusehdot. 

 
Päätös: Päätettiin, että lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 

kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn jätevesitaksan 
ja viemärilaitoksen yleiset sopimusehdot seuraavin muutoksin: 
- liittymismaksuja ei luokitella pinta-alaperusteisesti vapaa-ajan 

asuinrakennuksien sekä yhden asunnon ja kahden asunnon 

pientalojen kohdalla; ja 

- vapaa-ajan asuinrakennusten ja yhden asunnon pientalojen  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

-  

 
-  

HUMPPILAN KUNNAN JÄTEVESITAKSAN PÄIVITTÄMINEN  
 
Tekn. ltk 10 §  
15.1.2020 
(jatkoa) liittymismaksuksi määrättiin 2580 e + alv 24 % asemakaava- ja 

osayleiskaava-alueella sekä kaava-alueen ulkopuolella; ja 
- kahden asunnon pientalojen liittymismaksuksi määrättiin 4000 

e + alv 24 % asemakaava- ja osayleiskaava-alueella sekä 

kaava-alueen ulkopuolella; ja 

- maatalousrakennuksien ja eläinsuojien sekä teollisuuden ja 

kaivannaistoiminnan rakennuksien liittymismaksut 

hinnoitellaan erikseen. 

 
Viemärilaitoksen vuosityöohjelma tuodaan lautakunnan hyväksyt-
täväksi helmikuun kokoukseen. 

  --- --- --- 
Khall 21 § 
27.1.2020 
Liite 9 ja 10 
 
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus keskustelee teknisen lautakunnan ehdotukses-

ta Humppilan kunnan jätevesitaksaksi.  
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti palauttaa asian teknisen lautakunnan käsi-

teltäväksi. 
  --- --- --- 
 
Tekn. ltk 56 § 
8.4.2020    Kunnanhallitus palautti kokouksessaan 27.1.2020 asian tekniselle  
Liite 5 lautakunnalle valmisteltavaksi. Liitteenä päivitetty 

jätevesitaksaehdotus. 
 

Valmistelija:  Tekninen johtaja Mari Honkonen p. 050 3648 702 
 
Päätösehdotus: Tekninen johtaja: 
 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 
kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn jätevesitaksan 
ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle. 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
__ __ __ 
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
HUMPPILAN KUNNAN JÄTEVESITAKSAN PÄIVITTÄMINEN  
 
Khall 88 § 
Liite 30 
4.5.2020 
(jatkoa)  
 
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 30 olevan päivitetyn 

jätevesitaksan ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi 
kunnanvaltuustolle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 ___ ___ ___  
 
Kvalt 17 §  
Liite 10 
  
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.   
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
 
TYÖRYHMÄN ESITYS KIRJASTONJOHTAJAN TEHTÄVÄN HOITAMISESTA 
 
Khall 98 §/ 
18.5.2020 
Liite 32 Kirjastonjohtaja on irtisanoutunut ja virka on täyttämättä. Kunnan-

hallitus on perustanut työryhmän ja nimennyt työryhmän jäseniksi 
elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja Vesa-Pekka Hirviojan, 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marita Ketolan, erikoiskirjasto-
virkailija Meeri Sipilän ja hallintojohtaja Susanna Hokkasen.  

 
Työryhmä tehtävänä oli tehdä kunnanhallitukselle esitys tehtävä-
kuvan uudistamisesta ja järjestämistavasta. Työryhmän esitys esi-
tellään kunnanhallituksen kokouksessa. Työryhmän esitys on liit-
teenä 32. 
 

Valmistelija:  Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881 
 
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus keskustelee työryhmän esityksestä ja päättää 

sen johdosta ryhdyttäviin toimenpiteisiin.  
 

Päätös:  Kunnanhallitus päätti 

1.) esittää kunnanvaltuustolle sivistysjohtaja-rehtorin viran perus-
tamista ja kelpoisuusvaatimusten määrittelemistä. Viran julis-
taa haettavaksi kunnanhallitus. 

2.) esittää kunnanvaltuustolle kirjastonjohtajan viran lakkauttamis-
ta ja kirjastonjohtajan vastuualueen siirtämistä sivistysjohtaja-
rehtorin vastuualueeseen. 

3.) perustaa kulttuurikoordinaattorin 1 vuoden määräaikaisen toi-
men ja antaa luvan täyttää toimen. 

4.) perustaa sivistyssihteerin 1 vuoden määräaikaisen toimen ja 
antaa luvan täyttää toimen. 

5.) että hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset ja tuodaan 
ne kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyt-
täväksi. 

 

___ ___ ___ 

Kvalt 18 §  
Liite 11 
Liite 12 Kirjastonjohtajan irtisanoutumisen lisäksi työryhmän tietoon on 

esitystä tehdessä tullut rehtori Maria Kemppaisen tuleva irtisanou-
tuminen ja ilmoitus siirtymisestä toisen kunnan palvelukseen elo-
kuun alusta lähtien. Sivistysjohtajan tehtävää hoitaa tällä hetkellä 
lisätehtävänä ja -palkkiolla oman viran ohella varhaiskasvatusjoh-
taja.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 

TYÖRYHMÄN ESITYS KIRJASTONJOHTAJAN TEHTÄVÄN HOITAMISESTA 

Kvalt 18 §  
Liite 11 
Liite 12 
(jatkoa) Työryhmän esityksen pohjana on käytetty edellä mainittujen seik-

kojen lisäksi talouden tasapainottamisohjelman osana syksyn 
2019 aikana tehtyä kunnan toimintojen kriittistä tarkastelua ja siitä 
syntynyttä selvitystä (liite 12). Selvitys on esitelty ja hyväksytty 
kunnanhallituksessa vuoden alussa. 
 
Selvityksessä on nostettu esiin kunnan organisaatioon, tehtävän-
kuviin ja työnjakoon liittyviä näkökulmia ja kehittämisehdotuksia, 
jotka tulee tulevaisuudessa huomioida suunnittelussa sekä tehtä-
viä täytettäessä. Lähtövaihtuvuus mahdollistaa tässä vaiheessa 
työnjaon ja osaamisen painotuksen muutoksen tehtävänkuvia ja 
työnjakoa suunniteltaessa ja rekrytoitaessa uutta henkilöstöä läh-
teneiden tilalle.  
 
Työryhmä on näin ollen päätynyt aiempaa laajempaan esityk-
seen. Kunnan palkkakustannukset eivät nouse työryhmän esityk-
sen myötä. Liitteenä 11 oleva työryhmän esitys esitellään tar-
kemmin valtuuston kokouksessa.  

 
Valmistelija:  Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päätti 

1.) esittää kunnanvaltuustolle sivistysjohtaja-rehtorin viran perus-
tamista ja kelpoisuusvaatimusten määrittelemistä. Viran julis-
taa haettavaksi kunnanhallitus. 

2.) esittää kunnanvaltuustolle kirjastonjohtajan viran lakkauttamis-
ta ja kirjastonjohtajan vastuualueen siirtämistä sivistysjohtaja-
rehtorin vastuualueeseen. 
 

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kunnanvaltuusto päätti mää-
ritellä sivistysjohtaja-rehtorin kelpoisuusvaatimukseksi ylemmän 
korkeakoulututkinnon, asianomaisen koulutusmuodon opettajan 
kelpoisuuden, riittävän työkokemuksen opettajana ja oppilaitok-
sen opetuskielen erinomaisen suullisen ja kirjallisen taidon. 
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 
 
 
KUNNANJOHTAJA JARI KESKITALON IRTISANOUTUMINEN 
 
Khall 108 §  
Liite 34 
1.6.2020 Jari Keskitalo on ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan teh-

tävästään 17.8.2020 lukien. Irtisanoutumisilmoitus on liitteenä 34. 
 
Humppilan kunnan hallintosäännön 52 §:n mukaan viranhaltijan 
ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työ-
suhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamises-
ta päättäneen viranomaisen tietoon.  
 

Valmistelija: Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881 
 
Päätösehdotus: Kj: Kunnanhallitus päättää 

1.) merkitä irtisanoutumisilmoituksen tietoonsa saaduksi ja 
2.) saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 

Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
 
  ___ ___ ___ 
 
Kvalt 19 § 
Liite 13 
 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
  
 
KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 

Khall 109 § 
1.6.2020  Jari Keskitalo on ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan teh-

tävästään 17.8.2020 lukien.  
 

Kuntalain (410/2015) 38 §:n mukaan kunnan toimintaa johdetaan 
valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kunnanhalli-
tus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja 
johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoi-
toa ja muuta toimintaa.  

 
Kuntalain (410/2015) 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee val-
tuusto. Kunnanjohtaja voi valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja 
hän on virkasuhteessa kuntaan.  
 
Kuntalaissa ei ole erillisiä säännöksiä kunnanjohtajan viran ha-
kumenettelystä tai pätevyysvaatimuksista. Kunnallisen viranhalti-
jalain 5 §:n mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut jul-
kisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut si-
tä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoi-
suusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kel-
poisuudesta.  
 
Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muu-
hunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa 
sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuu-
desta on esitetty selvitys. 
 
Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perus-
tuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen 
säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Täten kunnan-
johtajan kelpoisuusvaatimukset voidaan harkita kuntakohtaisesti 
siten, kuin ne nähdään virkasuhteen osalta tarpeellisena. Humppi-
lan kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan kunnanjohtajan viran 
kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanvaltuusto.  
 
Humppilan kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan viran tai virka-
suhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättä-
vä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä vi-
ranomainen on valtuusto, julistaa viran haettavaksi kunnanhalli-
tus. 
 
Hallintosäännön 38 §:n mukaisesti valtuusto päättää kunnanjohta-
jan valinnasta ja 39 §:n mukaan vakituiseen virkasuhteeseen otet-
taessa koeaika on kuusi kuukautta.  
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 

 
 
KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

 
Khall 109 § 
1.6.2020 
(jatkoa) 

Kunnallisen viranhaltijalain 8 §:ssä säädetään, että virkasuhtee-
seen otettaessa voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden 
koeajasta.  
 

Valmistelija:  Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881 
 
Päätösehdotus:  Kj: Kunnanhallitus päättää  
 

1.) esittää valtuustolle, että se täyttää kunnanjohtajan viran tois-

taiseksi, aloitusajan ollessa sopimuksen mukaan. 

2.) esittää valtuustolle, että se määrää kunnanjohtajan viran kel-

poisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon 

sekä kunnallishallinnon ja -talouden tuntemuksen. Hakijan tu-

lee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta. Lisäksi 

hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrätietoinen, 

tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä inno-

vatiivinen kunnan markkinoija ja kehittäjä. 

3.) virantäytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeajan. 

4.) nimetä haastattelutyöryhmän hoitamaan viran täyttöprosessia. 

5.) Kunnanhallitus julistaa viran haettavaksi ajalla 9.6.2020 – 

30.6.2020.  

 
Päätös:  Kunnanhallitus päätti  
 

1.) esittää valtuustolle, että se täyttää kunnanjohtajan viran tois-

taiseksi, aloitusajan ollessa sopimuksen mukaan. 

2.) esittää valtuustolle, että se määrää kunnanjohtajan viran kel-

poisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon 

sekä kunnallishallinnon ja -talouden tuntemuksen. Hakijan tu-

lee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta. Lisäksi 

hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrätietoinen, 

tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä inno-

vatiivinen kunnan markkinoija ja kehittäjä. 

3.) virantäytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeajan. 

4.) nimetä haastattelutyöryhmäksi kunnanhallituksen jäsenet ja 

valtuuston puheenjohtajiston. 

5.) julistaa viran haettavaksi ajalla 9.6.2020 – 30.6.2020.  

6.) sopia, että hakuajan päättymisen jälkeen ei suostumuksia ote-

ta vastaan. 

7.) että tarvittaessa voidaan käyttää asiantuntijapalveluita rekry-

tointiprosessissa. 

___ ___ ___ 
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Valtuusto 
 
  

  
 
 
 
KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Kvalt 20 § 
4.6.2020 
 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.    
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 
 
 
 

Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin   

Humppilan kunnanvaltuusto  VALITUSOSOITUS 
Kokouspäivämäärä  Pykälä    
4.6.2020       21 §            

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perus-
teet 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
5, 8-13, 19 

  
 

 
 

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

 
 
 
 

 
 

VALITUSOSOITUS 

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                                                   Valitusaika  

3, 4, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 20                               7+30 päivää                                                                                              

 

Pöytäkirjan näh-
täväksi asetta-
minen 

Pvm 
 

8.6.2020 
Oikaisuvaatimus  Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua pöytäkirjan 
nähtävänäolopäivästä. 

Tiedoksianto 
asianosaiselle1)   

9.6.2020 
 
  

 Hallintovalitus, pykälät 
                         Valitusaika 
                                                                                                                                          päivää 
 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät   valitusaika 
                                                                                                                                     30 päivää           
 
 

 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Liitetään pöytäkirjaan 

1)   Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulle asianosaiselle.   

mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi
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_____________________________ 
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
Valtuusto 
 
  

 

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 koske-
vat ilmoitukset valittajalle toimitetaan.   
 

  Valituskirjelmän  
  liitteet 

Valituskirjelmään on liitteenä  
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennökset 
- 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  
  toimitettu virnaomaiselle 
- asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan mitä laissa 586/1996  
 § 21 säädetään.      
 

  Valitusasia- 
  kirjojen 
  toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.  
Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakir-
jat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä  
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymisestä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintovi-
ranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 
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 pöytäkirjanotteeseen. 

Liitetään pöytäkirjaan 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle 
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