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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVNITEISUUS
Khall 169

S

Kunnanhallituksen päätöksen 11.1 .2021 16$:n mukaan
kun nan hallitu ksen varsinaiset ko koukset pidetään pääsääntöisesti
kunkin kuukauden I maanantaina kunnanhallituksen
kokoushuoneessa alkaen klo 18.00 sekä kuukauden lll
maanantaina alkaen klo 18.00.
Esityslistat lähetetään sä h köpostilla viimeistään koko usta
edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja
ku nnanvaltu uston pu heenjohtaj ille sekä postitetaan n ille
kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille,
jotka haluavat esityslistan postitse. Hallituksen kokouskutsut
esitysl istoineen man liitteitä toimitetaan myös valtu uston jäsen ille
sähköpostilla.
i

iI

Liitteet, jotka käsitellään kunnanhallituksessa että
ku n nanva ltuustossa, postitetaan ta i tulostetaan ku n nan hal ituksen
jäsenille vain kerran.
I

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

Pöytäki rjantarkastajien
Hallitus

n nanhal ituksen pu heenjohtaja totesi
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ku

n i m iki rjai

I

met

ko

kouksen laillisesti
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pövrÄrcRJAN TARKAsrus
Khall 170

S

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

Kunnanhallituksen päätöksen 11.1.202115$:n
ku

n

1)

2)
3)

ituksen pöytäkirjat 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
nä htävänä kun na ntalol la kutakin kokousta seuraava na
arkimaanantaina klo 9-15 ja kunnan kotisivuilla.
na nhal

I

Päätösehdotus

: Kun nan hal itus valitsee pöytäki rjantarkastajiksi Ai ra
Jukka Rouhiaisen.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rjantarkastajien
Hallitus

Kj

n im

mukaan

I

ikirjaimet

S u i ki n

ja
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TrEDoKsr MERKtrrÄvÄr ASTAT
Khall 171 S
Liite 82, 83,84,85,86,
A Pöytäkirjat
87,88, 89
1. ETEVA, yhtymähallituksen pöytäkirja, 27.5.2021, Liite 82
2. Lounais-Hämeen kou utuskuntayhtymän yhtymävaltu usto,
pöytäkirja, 12.5.2021, luettavissa ko. verkkosivuilla
I

https://www.

3.

I

h

kk.fi/ku ntayhtyma/poytaki rjaU

Maakuntahallituksen pöytäkirja, 17.5.2021, luettavissa ko.
VefkkOSiVUilta nttps:llwww.hameenliitto.fiipaatoksenteko-ja-hallinto/toiminta-

4.

asiakirjaUesitysl istat-ja-poytakirjaU

KHSHP, hallituksen pöytäkirja, 18.5.2021, luettavissa ko.
verkkosivu lta nttps://rrrshp.tweb.fi
FSHKY, yhtymähallituksen pöytäkirja, 24.5.2021, luettavissa
ko. verkkosivui lta wr,trw.fshky.fi
i

5.

B Teknisen Iautakunnan selvitys
1. Selvitys koskien teknisen lautakunnan päätöstä 187 S/
16.12.2020, Liite 83
C Vi ranhaltijapäätökset
1. Liite 84
2. Liite 85
D Osavuosikatsaukset
1. Tekninen lautakunta, Liite 86
2. Sivistyslautakunta, Liite 87
3. Elämänlaatulautakunta, Liite83
4. Koko kunta, Liite 89

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus merkitsee edellä esitetyt pöytäkirjat, teknisen
lautaku n nan selvityksen, vi ran haltijapäätö kset ja
osavuosikatsaukset tiedoksi saad uksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytä

ki

Hallitus

rjantarkastajien

n i m i ki

rjai

met

@
KU
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NNANVALTUUSTON PÄÄTöSTEN TÄVTÄruTööIPNNO

Khall 172

S

Kuntalain 23 $:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa

valtuuston päätösten täytäntöönpanosta

ia

laillisuuden
jos
että
katsoo,
kunnanhallitus
mukaan,
Lain
56
valvonnasta.
$:n
järjestyksessä
taikka
valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä
päätös
muuten
ylittänyt
on
että
tai
toimivaltansa
on
valtuusto
että
lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
valtuusto pysyy päätöksessään,
käsiteltäväksi.
kun nan hal lituksen on saatettava hall nto-oi keuden ratkaistavaksi,
onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa
ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut.

Jos

i

Valmistelija:

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. O44 729 4881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen
20.5.2021 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja
suorittaa niiden täytäntöönpanon.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäki rjantarkastajien

Hallitus

n i m i ki

rjai

met

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm

6

7.6.2021

SADONKORJ UUMARKKINOIDEN RAHOITUS

Khall 173 $

Sadon korj uumarkkinat järjestetään

H

umppi lassa, Lasitehtaan

alueella, Suomen luonnon päivänä 28.8.2021. Tilaisuuden
järjestelyihin on aiempina vuosina käytetty Kerttu Jokisen
rahastoa esiintyjien, lavan, mainonnan ja muiden järjestelykulujen
kattamiseen yhdessä vuosittaisen markkinointibudjetin kanssa.

Valmistelija:

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p.044 729 4881

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää käyttää Kerttu Jokisen rahastosta 1500
€ vuoden 2021 Sadonkorju umarkkinoiden järjestämiseen'

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rjantarkastajien ni miki rjaimet

Hallitus

@

Kokouspvm
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OSTOLASKUJEN JULKAISEMINEN
itus päätti ko kou ksessaan 20.5.2020, että H umppi lan
kunnan taloushallinto valmistautuu avaamaan ostolaskut
avo m ksi Handata.fi -pa lvelu un. Kunnanvaltuusto totesi
valtuustoaloitteen ostolaskujen julkaisem isesta yleisessä
tietoverkossa loppuun käsitellyksi kokouksessaan 4.6.2020.

Khall 174 $

Ku

na nhal

n

i

I

i

Humppilan kunta on selvittänyt ostolaskujen julkaisuasiaa ia
saanut tarjouksen talousjärjestelmäto im ittajaltam me CG | : ltä.
Julkaistava ostolasku sisältäisi maksun saajayrityksen nimen (ei
toiminimiä), summan ja kustannuspaikan. Forssan seutukunnalla
muut vastaavan aloitteen käsitelleet kunnat eivät ole toistaiseksi
ottaneet ko. palvelua käyttöön.
CGI:n tarjous perustettavasta palvelusta ProEconomicaan on
2200 € perusta m iskustan nuksia sekä 432 € ylläpitokustann u ksia
per vuosi tällä hetkellä.
Valmistelija:

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p.044 729 4881

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää, että ostolaskujen julkistamisen
valmisteluja ei tässä vaiheessa jatketa.

Käsittely:

Aira Suikki esitti, että Humppilan kunta pitäytyy alkuperäisessä
suu nn itelmassa ja val m istautuu julkaisemaan osto laskut
Handata.fi -palvelussa. Aila Suikkanen, Vesa-Pekka Hirvioja ja
Markus Seuranen kannattivat Aira Suikin esitystä.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti pitäytyä alkuperäisessä suunnitelmassa ja
val mista utua ju kaisemaa n ostolaskut Handata.fi -palvelussa.
I

Pöytäki rjantarkastajie n

Hallitus

n

i

mi ki rjai

met

HUMPPILAN KUNTA
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SILVALAN KUOLINPESÄN VAROJEN XÄVTTö
Khall 175 $
Liite 90

Kunnanhall ituksen ko koukses sa 24.5.202 1 pyydettiin selvitystä
Silvalan kuolinpesän varojen käytöstä nyt kun valtuustokausi on
lopuillaan ja kuolinpesän varallisuutta on valtuustokauden aikana
käytetty.

ilvalan kuolinpesä koostu i asu nto h uoneistosta, vähäisestä
määrästä irtaimistoa sekä euromääräisestä summasta 662 401,49
€. Asunto on tällä hetkellä kunnan vuokraustoiminnassa ja
vuokralaiset asuvat siellä parhaillaan. lrtaimisto on tällä hetkellä
varastoitu kunnantalolle.
S

Itse rahasumma on liitteen 90 mukaisesti käytetty vuoden 2018
kunnan tuloksen nostamiseen positiiviseksi. Tilinpäätös on
hyväksytty ku n nanva ltuuston kokou kses sa 28.5.201 9. I lman
Silvalan rahallista perintöä kunnan tulos olisi kyseisenä vuonna
jäänyt 547 737,83 € negatiiviseksi.
Lisäksi Silvalan mukaan on nimetty liikuntapuisto kunnantalon
vieressä, mutta se on valmistunut vasta vuonna 2019. Varsinaisia
Silvalan kuolinpesän varoja ei ole käytetty tähän puistoon, mutta
ilman Silvalan perintöä puistoa tuskin olisi pystytty tällä
aikataululla rakentamaan.
Valmistelija

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 7'06 4447
Matias Penttinen, vs. hallintojohtaja, p.044 729 4881

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen Silvalan
kuolinpesän varojen käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rja ntarkastaj ien

Hallitus

n

i

m i ki

rjaimet

I
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VALTUUSTOALOITE AURINKOPAN EELIEN HAN KKIMISEKSI JA
YMPÄRISTöVSTÄVÄII.ISEEru SÄNXööN SITOUTUMISEKSI HUMPPILAN KUNNAN
KIINTEISTÖISSÄ
Khall 107 $
29.3.2021

Minna Autio (vihr.) on kunnanvaltuuston kokouksessa 17.2.2021
tehnyt valtuustoaloitteen koskien aurinko paneel ien ha nkkimista ja
ym päristöystäväl isee n säh köön sitoutu m ista H u m ppi lan ku n na n
kiinteistöissä.
I

Valmistelija:

Matias Penttinen, vs. Hallintojohtaja, p. O44 729 4881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää valtuuttaa teknisen lautakunnan
valmistelemaan asiaa.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tekn. ltk 76 S
19.5.2021
Liite 3

Ku nnanhall itus on ko ko uksessaan 1 07 5129.3.202 1 päättä nyt
va ltu uttaa tekn isen lautakunnan va lm istelemaan valtuustoaloitetta
a u rin kopaneel ien han kki m iseksi ja ym päristöystäväl I iseen

sähköön sitoutumiseksi Humppilan kunnan kiinteistöissä.

Päätösehdotus

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle valtuutettu
Minna Aution valtuustoaloitteeseen koskien aurinkopaneelien
ha n kkimista ja ym päristöystävälliseen sähköön sitoutum ista
Humppilan kunnan kiinteistöissä seuraavan vastauksen:
Humppilan kunnalla on yhteistyösopimus Veni Energia Oy:n
kanssa 31.12.2022 asti. Sopimuksen mukaisesti Veni Energia Oy
toimii asiantuntijana energianhankinnassa, kaupankäynnissä,
energiaseurannassa ja energialaskutuksessa sopimuskaudella.
Sähkön oston hankintasopimus on kilpailutettu keväällä 2020 ja
tekninen lautakunta valitsi kokouksessaan 60$/15.4.2020
sähköntoimittajaksi Porvoon Energia Oy:n sopimuskaudelle
1 .1.2021 - 31 .1 2.2022. Sopimuskaudella sähkön hinta
muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaolevan
ku utusen nusteen m u kaan prosenttiosuuksi na tehdyistä
hinnankiinnityksistä. Hinta
määräytyy ki n n ityshetkellä so pimu ksen m u kaisi la ehdoilla.
I

i

I

Humppilan kunnan vuosikulutusarvio on n. 1353 MWh sisältäen
KoY Humppilan kauppakulman rakennuksen vuosikulutusarvion
Vuosikulutusarvio ei sisällä kunnan tytäryhtiöiden hallinnassa
olevien rakennusten vuosikulutusarvioita.

Pöytäkirjantarkastajien nim kirjai met
Hallitus
i

Kokouspvm
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VALTUUSTOALOITE AURINKOPANEELIEN HANKKIMISEKSI JA
YMPÄRlsrövsrÄvÄuIseeru sÄHxööN SITOUTUMISEKSI HUMPPILAN KUNNAN
KIINTEISTöISSÄ
Tekn. ltk 76
19.5.2021
(jatkoa)

S

Tekninen lautakunta toteuttaa vuoden 2021 aikana selvityksen
aurinkopaneelien hankkimisesta kunnan kiinteistöihin. Tässä
yhteyd essä kartoitetaan o pti maal iset au ri n kopaneelien
sijoituspai kat ja selvitetää n kustann usvaikutukset.
Aurinkopaneelien hankkimisesta päätetään vuod en 2022
talousarvion yhteydessä.
Vuoden 2021 sähkönkulutusarvion mukainen kustannus ilman
alkuperätakuuta on 145 900 euroa ja alkuperätakuun
lisäkustannusvaikutuksen vuod elle 2021 arvioidaan olevan n. 1 ,3
% (tuulisähkö).
1.1.2023 alkavan sopimuskauden sähkön oston
hankintasopimuksen kilpailuttamisessa huomioidaan ehto
ym päristöystäväl isesti tuotetu n uusiutuva n säh kö n han kin nasta'
I

Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Päätös

Khall 176

S

Valmistelija:

Mari Honkonen, Tekninen johtaja, p. 050 364 8702

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää
1) merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan selvityksen ja
2) esittää valtuustolle, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäkirjantarkastajien nim
Hallitus

i

ki rjai

met

@
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NUORISOVALTUUSTON ALOITE PRIDE.LIPUTUKSESTA
Khall 177

Liite

S

91

uorisovaltuusto on jättä nyt aloitteen Pride-l putu kseen
osallistumisesta 28.6.4.7.2021. Aloite on liitteenä 91.
N

i

Valmistelija

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää, että Humppilan kunta osallistuu
vuoden 2021 P ride-liputukseen ku nnantalolla.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Humppilan kunta ei liputa
Pridea.

Pöytäki rjantarkastajien
Hallitus

ni m iki

rjaimet

@
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VALM ISTELUTOI

M I ELI M

ESTÄ

Tausta
Hyvinvointialueesta annettavan lain 2 $:ssä tarkoitetut
hyvinvointialueet ju kisoi keudel isina yhteisöi nä perustetaan
hallituksen esityksen mukaan 1 päivänä heinäkuuta2021. Tämän
ajankohdan ja vuoden2022 alun välisenä aikana
hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää lain 6 $:ssä
tarkoitettu väliaikainen valmistelutoimielin (myöh. VATE) ja 1
pä ivästä maalisku uta 2022 lu kien vaalei la val ittu aluevaltu usto.
Hyvi nvointial ueen ku ntien, perusterveyden h uol lo n ja
sosiaal h uol lon yhteistoi m inta-al ueiden, sai raan hoitopi ri n,
erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava ja
päätettävä vä ittö mästi lai n voimaan tu ltua väliai kaisen
valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen
asettaa valmistelutoimielimen.
I

I

I

i

i

I

Kanta-Hämeen kuntien, sote-kuntayhtymien, pelastuslaitoksen
sekä Hämeen liiton nimeämä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen
valmisteluryhmä on muodostanut sille annetun tehtävän
muka isesti pohjaesityksen väl iai kaisen valmistel utoimiel men
kokoonpanosta ja asettajasta. Valmisteluryhmä on päättänyt
28.5.2021 koko u ksessaa n esittää Hämeen iton vi rasto le, että
virasto pyytää Kanta-Hämeen tulevan hyvinvointialueen
voimaanpanolain mukaisia tahoja (1 ) päättämään väliaikaisen
val m istel uto im iel imen asettajao rga n isaatiosta ia (2) väl iai ka isen
valmistelutoimielimen kokoonpanosta sekä (3) nimeämään tämän
toimielimen jäsenet omalta osaltaan tasa-arvolaki huomioiden.
Päätökset pyydetään to m ittamaan Hä meen ittoo n 28.6.2021
mennessä ehdollisina siten, että ne astuvat voimaan hallituksen
esityksen (HE 24112020 vp) mukaisen voimaanpanolain astuessa
voimaan ja ovat voimassa korkeintaan 31.12.2021 saakka, mikäli
lakien hyväksym nen vi ivästyy. Voi maan panolaki uonnoksen
mukaan osapuolten sopiman kunnallisen viranomaisen tekemään
valmistelutoimielimen asettamista koskevaan päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla.
i

Ii

I

Ii

i

I

i

Mikäli alueella ei päästä sopimukseen väliaikaisen
valmistel utoi miel men asettam isesta kahden ku ukauden kul uessa
voi maan panolai n voi maa ntulosta, asettaa valtio neuvosto
val m istel utoim iel men valtionvarai nm in isteriön esityksestä. Tämä
vaihtoehto on aikataulullisesti erityisen ongelmallinen KantaHämeen -tyyppisille maakunnille verrattuna maakuntiin, joissa on
ntegroitu n ut sosiaal i- ja terveyden huo llon kuntayhtymä. KantaHämeessä on toteutettava lyhyessä ajassa kuntien ja
kuntayhtymien täysimittainen fuusio sekä luotava edellytykset
järjestäm isvastu u n si rro le ku nn lta/kuntayhtymi ltä
hyvinvointialueelle. Fuusion toteutus ei kestä kuukausien
viivytystä.
i

i

i

i
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PÄÄTÖSPYYNTÖ KANTA.HÄU CCru VÄLIAI KAISESTA VALMISTELUTOIM
Khall 178
(jatkoa)

S

I

E

LIMESTA

Väl iai kaisen val m istel utoi m iel i men tehtävistä ja jäsen istä
Väl iaikaisen val m istel utoimielimen tehtävät ovat uonteeltaan
I

hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan valmistelutehtäviä tai
si hen väl ittömästi ittyviä tehtäviä. Valm istel utoim iel imen jäsenet
o n val ittava vo maanpano la n m ukaisten organisaatioiden
viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa
hallinnosta ja toiminnasta ja jäsenen on osallistuttava
voimaanpanolain mukaisten tehtävien valmisteluun omalla
asiantuntemuksellaan.
Ii

i

i

i

Väliai ka isen valm istelutoi m iel i men tehtävät koskevat
hyvi nvointia lueen henki löstösi i rtoja, irta imen ja ki i nteän
omaisu uden selvittä m istä, hyvi nvoi ntia ueelle si irtyvien
I

sopimusten ja näihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien
selvittämistä, tieto- ja viesti ntätekn isten ratkaisujen selvittäm istä,
hyvinvoinnin hallinnon suunnittelua, vuosien 2021 ia 2022
talousa rviota, al uevaalien järjestäm iseen osa llistu mista sekä
muita hyvi nvointia ueen käyn n istämiseen li ittyviä asio ita.
Valmistelutoimielimen ei tule ottaa hoitaakseen sellaisia tehtäviä,
jotka edel lyttävät ta rkoituksen mu ka isu usharkintaa tai poliittista
arvioi ntia tai jo iden va ikutu kset ovat hyvinvoi ntialueen ka nnalta
merkittäviä ja pitkävaikutteisia. Tällaiset tehtävät kuuluvat
lähtökohtaisesti vaalei la va ittava lle al uevaltu usto lle.
I

I

I

Väl iai kaiseen val m istel utoi m iel i meen val itut hen ki löt pysyvät
vi rkasu hteessa nykyisi i n organ isaatio i h i nsa ja heid ät va pautetaan

varsinaisista tehtävistä siten, että he voivat toimia
val m istelutoi miel messä. Heidä n työnantajavelvo itteistaan
vastaavat tänä aikana kuitenkin ne organisaatiot, joihin he ovat
virkasuhteessa. Valmistelutoimielimen jäsenet ovat sivutoimisia ja
käyttävät tehtävän hoitoon arvion mukaan 1-2 päivää
kuukaudessa.
i

Toi miel imen jäsenet käyttävät to imiel messä itsenäisesti
toimivaltaansa eivätkä he ole tässä tehtävässä työnantajansa
ed unvalvojia, vaan vastaavat hyvinvoi ntia lueen perustamisen
täytäntöö n panosta ja yleisestä ed usta. Kai kkien väl iai kaisen
valmistelutoimielimen asettamiseen osallistuvien tahojen ei ole
lain perusteella pakko olla toimielimen kokoonpanossa.
i

Hyvinvoi ntialue o n laaja organ isaatio. Hyvi nvointialueelle siirtyvän
toiminnan vuotuinen valtion rahoitus on viimeisten arvioiden
mukaan noin 650 miljoonaa euroa. Mittaluokan suuruudesta
johtuen VATE-vaiheessa keskitytään fuusion teknisen
toteuttamisen toimeenpanoon ja ohjaamiseen. VATE ei tee
poliittista harkintaa edellyttäviä päätöksiä.
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pÄÄTöspYYNTö KANTA.HÄm een VÄLIAI KAIS ESTA VALM ISTELUTOIMI ELIMESTÄ
Khall 178
(jatkoa)

S

ryhmän esitys väl iai ka isen valm istel utoim
kokoon panosta ja asettamisesta

Va I m istel

u

iel

i

men

Kanta-Hämeen hyvi nvoi ntial ueen val mistel uryhmän esitys
(28.5.2021) Kanta-Hämeen väl iai ka isen va m istel uto m iel imen
kokoonpanoksi on seuraava:
i

I

Kanta-Hä meen hyvinvointialueen väl iaikaiseen
valmistelutoimielimeen kuuluu 18 jäsentä ja jäsenen
ntä seuraavasti
henkilökohtaista
Varsinainen jäsen (18)

Varajäsen (18)

Hämeenlinna

Hämeenlinna

Hämeenlinna

Hämeenlinna

Hattula

Hattula

Janakkala

Janakkala

Riihimäki

Riihimäki

Hausjärvi

Hausjärvi

toppi

Loppi

Tammela

Tammela

Humppila

Humppila

Ypäjä

Ypäjä

Forssa

Forssa

Jokioinen

Jokioinen

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Erityishuoltopiiri Eteva

Erityishuoltopiiri Eteva

Riihimäen seudun

Riihimäen seudun

terveyskeskusku ntayhtymä

ku

Forssan seudun

Forssan seudun

hyvinvointiku ntayhtymä

hyvinvointikun

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanossa on huomioitu
maakunnan organisaatioiden edustavuus. VATEn varajäsen voi
osallistua kokoukseen vain silloin, kun varsinainen jäsen ei
osallistu kokoukseen. VATEn kokouksissa on henkilöstöllä kolme
ed ustajaa varaed ustajineen puhe- ja läsnäolo-oikeuksin. Lisäksi
kokouksissa on edustettuna hallinnollista tukea antavan
vi ranomaisen ed ustaja asiantu ntijajäsenenä.
Organ isaatioiden on val m istel utoi m ielimen ko koon panoa
n i metessään h uomioitava tasa-arvolaki. M i käli väl iaikaisen

valmistelutoimielimen toimikauden aikana tapahtuu
jäsenorganisaatioissa henkilövaihdoksia, sopijaosapuoli voi
nimetä uuden jäsenen, joka täyttää asettamispäätöksen kriteerit.
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VÄLIAI KAISESTA VALM ISTE LUTOI

M I ELI

MESTA

Väl iai kai nen valmistelutoimiel i n asettaa työnsä tueksi
työval iokun nan, jo ka koostuu väl iai kaisen val mistel uto i m ielimen

heenjohtajasta sekä ko mesta varapuheenjo htajasta.
Väl iaikai nen val mistel utoi miel n vahvistaa työva liokunna n tehtävät
ja vastuut tyojärjestyksessään, jossa määritellään VATE:n
toiminnan periaatteet sekä eri toimijoiden toimivalta.
pu

I

i

Valmisteluryhmän esitys on, että Hämeen liitto toimii väliaikaisen
valmistelutoimielimen asettajana sekä hallinnollista tukea
antavana viranomaisena.
Valmisteluryhmän esitys on, että Kanta-Hämeessä
väl iaika isval m istelu le asetetaan vä lia kaisen
val m istel utoi m ieli men toimesta pol ittinen seu rantaryh mä, joka
edustaa kattavasti maakunnan poliittisia voimasuhteita ja
al ueel ista jaka utum ista. Väl iai ka ishall into palkkaa
hyvi nvointialueen palvel ukseen m u utosjohtaja n sekä tarvittavan
val m istel usi hteeristön vi rka- ja työsuhteisi n hoita maan
valmistelutehtäviä.
i

I

i

I

i

Päätöspyyntö
Hämeen liitto pyytää valmisteluryhmän pyynnöstä Kanta-Hämeen
tulevan hyvinvointialueen voimaanpanolain mukaisia tahoja
) päättämään väliaikaisen valmistelutoimielimen
asettajaorganisaatioksi Hämeen liiton
2) hyväksymään vä iaikaisen va lm isteluto im iel i men
kokoon pano n val mistelu ryhmän esityksen mukaisesti
sekä
3) nimeämään toimielimen jäsenen ja
henki lökohta isen va rajäsenen omalta osaltaan tasaarvolaki huomioiden.
1

I

Valmistelija:

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

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää
1 ) valita väliaikaisen valmistelutoimielimen
asettajaorganisaatioksi Hämeen liiton
2) hyväksyä väliaikaisen valmistelutoimielimen
kokoonpanon valmisteluryhmän esityksen
mukaisesti sekä
3) nimetä toimielimen jäseneksi Jyri Sarkkisen ja
varajäseneksi Matias Penttisen.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti

Pöytäki rjantarkastajien
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LAUSU NTOPYYNTö KANTA.HÄU ECU SAI RAAN HOITOPI I RI N TALOUSARVIOON
2022 JA TALOUSSU UNNITELMAAN 2022.2025

Khall 179 S
Liite 92, 93

Ka nta-Hä

Valmistelija:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus merkitsee lausuntopyynnön tiedokseen ja
antaa tarvittaessa lausuntonsa koskien Kanta-Hämeen
sairaanhoitopi rin ta lousarviota ja taloussu unnitel maa 20222025.

meen sai raanhoito piiri o n pyytänyt al ueensa ku n n ilta
lausuntoa koskien talousarviota 2022 ja taloussu unn itelmaa
2022-2025. Lausuntopyyntö on pöytäkirjan liitteenä 92. Tämän
lisäksi liitteenä 93 on suoritetietoja kunnille.

i

Päätös:

Pöytäki rjantarkastajien
Hallitus

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KANTA-HÄUCEI
EuÄn.l esre luÄwönvn rrllÄÄtt

Lr r KEN N

Khall 180

Loppuvuo nna 202O on valmistunut Kanta-Hämeen
lii ken nejä rjestelmäsuun n itelma. Seu raavaksi Hämeen itto
käynnistää suunnitelman seurannan ja toimeenpanon.
Liiken nejärjestelmäsuu nnitelmaan ja si hen ittyvää n
toimenpidetaulukkoon voi tutustua Hämeen liiton nettisivuilla

S

Ii

i

Ii

oSOitteeSSä I https://wrrvw.hameenliitto.filalueidenkaytto-jasaavutettavuus/lii kennejarjestelmaikanta-h ameen-ljs/

Seuraavaksi Hämeen liitto käynnistää
ken nejärjestelmäsuu nn itelman toteuttamiseen tähtäävä n
ken nejärjestel mätyöryh mä n toi m innan. Työryh mä kokoontuu 2-3
kertaa vuodessa. Työryhmä toimii Hämeen liiton
puheenjohtajuudella ja siihen pyydetään mukaan kunnat,
Uudenmaan sekä Hämeen ElY-keskukset, Väylä, Traficom,
Li ken netu rva ja el nkeinoelämää ed ustavat ka uppa kamarit.
Ii i
Ii i

i

i

Hämeen liitto pyytää nimeämään jäsenen ja varajäsenen KantaHämeen liikennejärjestelmätyöryhmään.
Valmistelija:

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää nimetä Kanta-Hämeen
ken nejärjestel mätyöryh mään jäseneksi teknisen johtajan Mari
Honkosen ja varajäseneksi vs. hallintojohtaja Matias Penttisen.
Ii i

nanjohtaja teki m uutetun päätösehdotu ksen : Kun na nhal litus
päättää nimetä Kanta-Hämeen ikennejärjestelmätyö ryh mään
jäseneksi vs. hallintojohtaja Matias Penttisen ja varajäseneksi
kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen.

Käsittely:

Ku

n

Ii

Hyväksytti i n muutetun päätösehdotu ksen mukaisesti.

Päätös

Pöytäki rjantarkastajien
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18

LLE 2021 -2025

ntien valtu ustot päättävät uotta mushen ki löiden pal kkiotasosta
yleensä kerran valtuustokaudessa ja muutokset astuvat voimaan
usei mm iten seu raavan valtu usto kaud en alussa.
Ku

I

Valmistelija

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

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle päivitetyn
palkkiosäännön hyväksymistä.

Käsittely:

Aila Suikkanen esitti, että kokouspalkkioita ei korotettaisi, ja rahaa
käytettäisi n u usien valtu utettujen ko u luttam iseen. Esitys rau kesi
kannattamattomana.
i

Vesa-Pekka H irvioja esitti, että kokouspalkkiot yhtenä istettäisi in
60 € ja nuorisovaltuustolla 30 €. Lisäksi vuosipalkkiot ja
vaalilautakunnan, {oimikunnan ja keskusvaalilautakunnan
palkkiot pysyisivät aiemmalla tasolla.
Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kokouspalkkiot
yhtenäistetään 60 € ja nuorisovaltuustolla 30 €. Lisäksi
vuosipalkkiot ja vaalilautakunnan, -toimikunnan ja
keskusvaal lauta kun nan pal kkiot pysyvät aiem mal la tasol la.
i
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

kätä 182

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua taitäytäntöönpanoa.
Pykälät: 171, 172, 175, 176, 179, 181
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 $:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 173, 174, 177 , 178, 180
HVaIL 3 g:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATI MUSOHJ EET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjal isen oikaisuvaatimuksen
OikaisuViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
vaatimusI

viranomainen

ja -aika

Humppilan kunnanhallitus
Kisakuja 2
31640 Humppila

ät:173 17 177 178 180
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 14.6.2021. (7+14)

Tiedoksianto
asianosaiseller)

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Matias Penttinen
vs. Hallinto
a
Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 S)
annettu postin kuljetettavaksi, 1 5.6.2021

Asianosainen

Matias Penttinen
a
vs. Hallinto
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän al lekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

@
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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
n
asianosainen sekä kunnan
kunnallisvalituksin
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 4220Q (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

Valituskirja

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

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
1):nimi,
ja
Pykälät
osoite
Valitusasiakirjat on toimitettava

postiosoite
postiosoite

oi kaisuvaatim usohje/valitusosoitus li itetään
notteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan

Lisätietoja

Yksityiskohtainen

