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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanhallitus 2.5.2022 87 §
Valmisteluteksti

Kunnanhallituksen päätöksen 13.12.2021/358 §:n mukaan kunnanhallituksen
varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden I
maanantaina kunnanhallituksen kokoushuoneessa alkaen klo 18.00 sekä
kuukauden III maanantaina alkaen klo 18.00.
Kunnanhallituksen päätöksen 13.12.2021/358 §:n mukaan esityslistat
lähetetään sähköpostilla viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona
kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille sekä
tulostetaan paperisena niille kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston
puheenjohtajille, jotka haluavat esityslistan paperisena. Esityslistat ovat
noudettavissa kunnanvirastolta.
Kunta L:n 103 §:n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kunnanhallitus 2.5.2022 88 §
Valmisteluteksti

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 17.1.2022/4 §:n mukaan kunnanhallituksen
pöytäkirjat tarkastetaan siten, että
1) tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtävään valittua
kunnanhallituksen jäsentä.
2) pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kunnanhallituksen kokousta
seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana kunnantalolla tai
hyväksymällä sähköpostin liitteenä lähetetty pöytäkirja. Tällöin tarkastus
tapahtuu vastaamalla sähköpostitse pöytäkirjanpitäjälle tai hänen sijaiselleen.
Vastausviestissä tulee ilmetä, hyväksyykö pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjan
muutoksitta sekä pöytäkirjantarkastajan nimi ja päivämäärä. Sähköisen
tarkastuksen lisäksi pöytäkirja allekirjoitetaan kunnanhallituksen seuraavan
kokouksen yhteydessä.
3) kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä
kunnantalolla kutakin kokousta seuraavana arkimaanantaina klo 9-15 ja
kunnan kotisivuilla.

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Haaksin ja Virpi
Hautalan.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja
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Kunnanhallitus 14.3.2022 57 §
Valmisteluteksti

Humppilan kunta myöntää vuosittain yhdistysavustuksia. Avustusten
jakoperiaatteiden ovat yhtenäiset eri järjestöille.
Avustuksen saamisen kriteereinä ovat:
- yhdistys toimii Humppilassa,
- yhdistyksen toiminnan määrä ja vaikuttavuus kunnan alueella,
- osallistujien määrä eri tapahtumissa ja toiminnoissa sekä
- näihin osallistuvien lasten ja nuorten sekä ikäihmisten määrä.

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa yhdistysavustukset anottaviksi 22.4.2022
mennessä. Yhdistyksen tulee lähettää hakemus kunnan neuvonnan
sähköpostiin neuvonta@humppila.fi tai toimittaa hakemus suljetussa
kirjekuoressa kunnanvirastoon ja kirjoittaa kuoren päälle
Yhdistysavustushakemus.
Hakemuksiin tulee liittää:
- yhdistyksen tilinumero (ilman tätä ei voida myöntää avustusta)
- tiedot yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja toiminnoista
- niihin osallistuvien humppilalaisten lasten, nuorten, ikäihmisten ja muiden
kuntalaisten määrät
- lisäksi anomuksessa tulee perustella avustuksen tarve yhdistyksen
toiminnalle sekä avustuksen käyttötarkoitus.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus 2.5.2022 89 §
Valmisteluteksti

Määräaikaan mennessä yhdistysavustushakemuksia saapui 17 kappaletta.
Haettava kokonaissumma näissä yhdistysavustushakemuksissa oli välillä 300€ 3000€, yhteensä 16 950€. Tälle vuodelle avustuksiin on budjetoitu 10 000
euroa. Tältä kustannuspaikalta myönnettiin 2000 euroa SPR:lle Ukrainan
avustamiseen. Koonti haetuista yhdistysavustuksista ja ehdotus
myönnettävistä summista on liitteenä. Yhdistysten avustushakemukset
esitellään kokouksessa.

Valmistelijat

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881
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Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää yhdistysavustusten myöntämisestä liitteen
mukaisesti.

Käsittely

Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti muuttaa
kunnanjohtajan ehdotusta avustusten myöntämisestä. Muutokset on tehty
liitteenä olevaan taulukkoon.

Päätös

Kunnanhallitus päätti myöntää yhdistysavustukset liitteen mukaisesti.

Liitteet

LIITE_Yhdistysavustushakemukset 2022

LIITE: Kunnanhallitus 2.5.2022 / 89 §

Yhdistysavustushakemukset 2022
YHDISTYS
Eläkeliiton Humppilan yhdistys ry
Huhtaan kyläyhdistys ry
Humppilan Eläkkeensaajat ry
Humppilan Ilvespojat ry
Humppilan Maaseutuseura ry
Humppilan päivähoidon
vanhempainyhdistys ry
Humppilan Sos.Dem.
Työväenyhdistys
Humppilan Veikot ry
Humppilan Yri ry
Kirkonkulman yhtenäiskoulun
vanhempainyhdistys ry
(ent. Humppilan kirkonkulman alaasteen vanhempainyhdistys ry)
Mannerheimin lastensuojeluliiton
Humppilan paikallisyhdistys ry
Mielenterveysyhdistys Mielikki ry
Museorautatieyhdistys ry
Myllynkulman kyläseura ry.
SPR Forssan osasto
Terveys ry:n Humppilan osasto ry
Tourun Maa- ja kotitalousseura ry
YHTEENSÄ

Myönnetty vuonna 2021
500 €
300 €
500 €
700 €

Anottu summa 2022
Harkinnan mukaan
750 €
600 €
1000 €
300 €

Myönnetään 2022
500 €
300 €
500 €
700 €
200 €

800 €

1500 €

500 €

1114 €
1000 €

1000 €
3000 €
1000 €

500 €
2000 €
1000 €

800 €

1500 €

800 €

800 €
300 €
1000 €
300 €

1500 €
500 €
1600 €
1000 €
500 €
800 €
400 €

800 €
300 €
1000 €
400 €
0€
200 €
300 €

16 950€

10 000 €

200 €
300 €
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90 §

OIKAISUVAATIMUS KIINTEISTÖN 103-403-2-228, OS. ASEMANTIE 6,
OSTAMINEN YHDELLÄ EUROLLA

Asianumero

D/99/03.04/2022

Kunnanhallitus 2.5.2022 90 §
Valmisteluteksti

Humppilan kunnanhallituksen 14.3.2022 kokouksen 59 §:n päätökseen
haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella (liite). Oikaisuvaatimuksen tutkimisen
edellytykset täyttyvät, alla otetaan yksilöidysti kantaa oikaisuvaatimuksessa
esitettyihin väitteisiin päätöksenteon laillisuusvirheistä.
Kun oikaisuvaatimus otetaan tutkittavaksi, viranomainen voi muuttaa
hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos voidaan todeta, että päätöksessä ei ole
oikaisuvaatimuksessa väitettyjä laillisuusvirheitä. Jos oikaisuvaatimus
hyväksytään laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella, alkuperäistä
päätöstä voidaan muuttaa tai päätös voidaan kumota kokonaan tai osaksi. Kun
päätös on kumottu, asia voidaan palauttaa ensi asteen
päätöksentekoviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.
Alla on oikaisuvaatimuksen perustelut ja niihin annettavat vastaukset.
1.) Päätöksentekijöille ei ole tuotu kiinteistöä kohtaan liittyvää koko
päätöksentekoketjua, siitä lähtien kun asiaa on kunnan toimielimissä alettu
käsittelemään, kuin myöskään esitetty kiinteistön lainhuudatusasiakirjoja
sekä luotettavaa tietoa sen omistajasta.
Kunnanhallituksen kokouksen 11.10.2021 289 §:n esittelytekstissä on tuotu
esiin riittävät tiedot päätöksenteon tueksi vuonna 2019 tehdystä päätöksestä
ja kunnanhallitus ei ole esittänyt asian palauttamista valmisteluun, joten heillä
voidaan katsoa olleen riittävät pohjatiedot päätöksen tekemiseen.
2.) Lisäksi on epäselvyyttä, onko lsabel Cerda Kattan kiinteistön omistaja vai
vuokralainen, eli ajantasaiset lainhuudatusasiakirjat ja rasitteet pitää olla
todennettavissa päätöksentekijöillä, tehtäessä ostopäätöstä kiinteistöstä
kunnalle. Kiinteistön omistajaksi otaksuttavan lsabel Cerda Kattanin
maksukyvystä hoitaa velvoitteitaan ei myöskään ole todistettu. lsabel Cerda
Kattan tai hänen asianhoitajansa allekirjoituksia ei ole liitteen 3 asiakirjassa,
joten sen aitoutta ei ole todennettu.
Kunta on valmisteluvaiheessa selvittänyt omistajuuden ja varmistanut
lainhuudatusasiakirjoista, että Isabel Cerda Kattan on kiinteistön omistaja.
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Isabel Cerda Kattan on vuonna 2019 kirjoittamassaan kirjeessään vakuuttanut,
että hänen tulonsa koostuu hyvin pienestä eläkkeestä, joka verohallinnolta
saadun tiedon mukaan pitää paikkansa. Isabel Cerda Kattan on ilmoittanut
asuvansa pysyvästi ulkomailla.
3.) Vaadimme Humppilan kunnanhallitusta kumoamaan 14.3.2022 59 §:n
päätoksen ja päättää olla ostamatta kiinteistöä 103-403-2-228. Vaadimme
lisäksi Humppilan kunnanhallitusta lähteä MRL 182 §:n velvoittamiin,
kiinteistön omistajaa koskeviin toimiin välittömästi, koska kunnanhallituksen
9.12.2019 226 §:n mukainen päätös purkuvelvoitteesta 31.12.2020 mennessä
on laiminlyöty 'MRL182 § 2 mom. "Viranomaisen antamaa kieltoa tai
määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty
toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella."
MRL:n 182 §:ssä todetaan: "Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla
annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin
perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen, kunnan
määräämä monijäseninen toimielin 13 a luvun mukaisissa asioissa tai
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto markkinavalvontaviranomaisena voi
päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on
tehty tai lyöty laimin. (22.8.2014/682)"
Kunnanhallitus ei ole MRL 182 §:n tarkoittama kunnan
rakennusvalvontaviranomainen. MRL:n 182 §:n mukainen
rakennusvalvontaviranomainen Humppilan kunnassa on tekninen lautakunta,
joka MRL 182 §:n mukaisesti voi päätöksellään oikaista sen mitä on tehty tai
lyöty laimin.
Asiaa on käsitelty ennen kunnanhallituksen päätöstä teknisen lautakunnan
kokouksessa, jossa tekninen johtaja on esittänyt tekniselle lautakunnalle, että
asia lähetetään rakennusvalvonnan valmisteltavaksi MRL 182 §:n perusteella.
Tekninen lautakunta on kuitenkin päättänyt, että kunta ostaa ko. kiinteistön.
Perusteena teknisen lautakunnan päätökselle on kiinteistön sijainti
museoalueen lähellä ja keskusta-alueella, se että kunnalla on tarve
parkkipaikka-alueelle sekä se, että kiinteistö on palanut ja suuri
turvallisuusriski.
Valmistelijat

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja toteaa, ettei
päätöksenteossa ole tapahtunut oikaisuvaatimuksessa esitettyjä
laillisuusvirheitä.
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Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet
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LIITE: Kunnanhallitus 2.5.2022 / 90 §

47.0t+,2022

OIKAISUVAATIMUS
Humppilan kunnanhallituksen kokouksen 59 S /14.3.2022 tekemään
päätökseen haemme muutosta oikaisuvaatimuksella. (liite 1 )
Kunnanhallituksen kokoukselle on tuotu esitys kiinteistön Ottila 1034Og-2-228 ostamiseksi Humppilan kunnalle yhdellä eurolla, erittäin
vajavaisin pohjatiedoin.
eoniatieOoista puuttuu esim. ajantasaiset lainhuudatusasiakirjat,
setvitys omistajan varallisuudesta hoitaa velvoitteitaan sekä kiinteistöllä
vielä mahdollisesti olevien vaarallisten aineiden esim. öljyjen tms.
kartoittaminen.
M m. edellisten, esittelijän vajavaisesti esitettyje n tietojen perusteella
kunnanhallitus ei nähdäksemme ole voinut tehdä kunnan edun
mukaista päätöstä.
Vaadimme kunnanhallitusta huomioimaan tulevassa uudessa
päätöksessään myös MRL 166 S, 167 S, 170 $ ja 182 $:n edellyttämät
kiinteistön omistajaa koskevat velvoll isuu det hoitaa omista maa nsa
kiinteistöä.
Oika isuvaatim usoi keus

Kunnanhallituksen 14.3.2022 59 $:n päätökseen hakee muutosta
oikaisuvaatimuksen allekirjoittaneet Humppilan ku nnan
luoftamushen kilöt ja jäsenet'
Kuntalaki 137 s 1 mom. oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon
päätös on kohdistettu taijonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä.

Oikaisuvaatimusaika
ut ku n nanvi rastolla julkisesti nähtäv änä 21 .3.2022.
Oiliaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan
jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua pöytäkirjan nähtävänäolopäivästä.
Pöytäki rja

o

n

olt

Oikaisuvaatimuksen Perusteet
Humppilan kunnan hallintosääntö 1 Luku: Kunnan johtaminen 2 $
Kunnanjohtamisjärjestelmä 4 mom'
"Kun nanlontaja vastaa kun na nhall itu ksen käsiteltäväksi tu evien
asioiden valm istelusta".
I

Humppilan kunnan Hallintosääntöä ei ole 14'3'2022 59 $:n
valmistelussa, kuin myöskään aiemmassa kiinteistön ostamiseen
liittyvässä hallituksen I 1 .1 0.2021 289 $:n päätösesityksessä
noudatettu sen edellyttämällä tavalla.
päätöksentekijöille ei ole tuotu kiinteistöä kohtaan liittyvää k9k9
päätöksenteköketlua, siitä lähtien kun asiaa on kunnan toimielimissä

LIITE: Kunnanhallitus 2.5.2022 / 90 §

alettu käsittelemään, kuin myöskään esitetty kiinteistön
la inhu udatusasiaki rjoja sekä uotettavaa tietoa sen om istajasta.
I

Lisäksion epäselvyyttä, onko lsabel Gerda Gatta kiinteistdn omistaja
vaivuokralainen, eliajantasaiset lainhuudatusasiakirjat ja rasitteet pitää
ol la toden nettavissa päätöksentekijöillä, tehtäessä ostopäätöstä
kiinteistöstä kunnalle.
inteistön omistajaksi otaksuttavan lsabel Gerda Gattan maksukyvystä
hoitaa velvoitteitaan ei myöskään ole todistettu.
Ki

lsabel Gerda Gattan tai hänen asianhoitajansa allekirjoituksia ei ole
liitteen 3 asiakirjassa, joten sen aitoutta ei ole todennettu'
Vaadimme Humppilan kunnanhallitusta kumoamaan 14.3.2022 59 $:n
päätöksen ja päättää olla ostamatta kiinteistöä 103-403'2-228.
Vaadimme lisäksi Humppilan kunnanhallitusta lähteä MRL182 $:n
velvoittamiin, kiinteistön omistajaa koskeviin toimiin välittömästi, koska
kunnanhallituksen 9.12.2019 226 $:n mukainen päätös
purkuvelvoitteesta 31.12.2A20 mennessä on laiminlyöty.. . .
irdnLtgZ $ 2 mom. "Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä
voidaan tåhostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty
toimenpide teetetään laim inlyöjän kustannuksella."

Valitusviranomainen
oikaisuvaatimus tehdään Humppilan kunnanhallitukselle
Postiosoite: Kisakuia 2, 31640 Humppila
Käyntiosoite: Kisakuja 2, 31640 Humppila
Sähköpostiosoite: kirjaamo@humppila.fi
Faksinumero: 03 418 0600
Puhelinnumero: 044 706 4402
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma - pe klo 9 - 15

Valituksen muoto ia sisältö
Humppilan kunnanhallituksen on otettava huomioon kiinteistön
omisiåjan velvoll isu udet sekä velvoitteet, tehdessään päätöksiä kaiki sta
kunnassa sijaitsevista kiinteistoistä'

Perustelut oikaisuvaatimuksen esittämiseen
Vaadimme 14.3.2022 kunnanhallituksen päätöksen 59 $:n
kumoamisen lisäksi kunnanhallitusta vastaamaan kirjallisesti
oikaisuvaatimuksen esittäjille, mihin on perustunut päätös ostaa
kunnalle ottila 103-403-2-228, koska kiinteistön omistajalla on

LIITE: Kunnanhallitus 2.5.2022 / 90 §

kunnanhallituksen 9.12.2019 226 $:n mukainen, asetettu kiinteistön
rakennusten purkuvelvoite 31 .12.2020 mennessä, sisältäen siihen
liittyvät kustan nukset.
kunnatta ei ole mltään velvoitetta ja intressiä ostaa kyseistä kiinteistöä.
Liitteet:

Liite 1 Kunnanhallituksen 14-3.2022 pöytäkirjan ote 59 $
Liite 2 Kunnanhallituksen 9.12.2019 pöytäkirjan ote 226 $
Liite 3 Kunnanhallituksen 9.12.2019 pöytäkirjan 226 $:n liite 84

Oi

kaisuvaatimuksen yhteyshenkilö ja alleki rjoittajat

Pekka Niinikoski

I
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Nro

L4.3.2022

4/2022

HUMPPII.AN KUNTA

Kunnanhallitus
Kokousaika

I4.3.2022 klo 18:27

Kokouspaikka

Hybridi - Valtuustosalifieams

Käsiteltävät asiat

.,..............
IAILLISUUS JA PIIATÖSVALTAISUUS

"""""""""""
""""""""""'

LRsrrrÄoLuRt JA PörrÄKIRJAN TARKASTUS

s1 5

KOKOUKSEN

s2 5 PÖWÄKIRJAN

5

5

54 5 KUNNANIOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS
U STO

N L6,2.2O22

PÄÄTöSTE N TÄYTÄNTöö

N PAN

7

O ...........

8

55 9 HUMPPILAN KUNNAN AVUSTUS UKRAINAAN
57 S VUODEN 2022 YHDISTYSAVUSTUSTEN HAKEMINEN
58 S APULAISOIKEUSKANSLERIN SELVIWSPYYNTö

3

4

TARKASTUS ............

KÄYTTö
s3 S ATERTAPALVELUN JA -KUUETUKSEN PALVELUSoPIMUKSEN OPTIOVUOSIEN

55 S KU N NANVALTU

1

9

..''"""..""'

12.1"2022

"'ri""""""r"""""

t2

EUROLLA
59 S KnNTEtSTöN 103-403 -2-228,OS. ASEMANTIE 6, OSTAMINEN YHDELIÅ
DYTTÄVÄN
60 S VALTUUSTOALoITE ILMALAMPöPUMPPUJEN TAI MUUN SISÄLMRlqJI\ÄH
RATKAISUN TARPEESTA JA HANKINNASTA PÄIVÄKOTI PÄIVÄNPAISTEESEEN

15

.

KÄSITTELYTILANNE
62 g ASUNTO OY HUMPPILAN RATAHARJUN YHTIöKOKOUKSEN EDUSTAJA

61 5 VALTUUSTOALOITTEIDEN

""""""""'"""'

T7

"""'

19

53 5 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SARASTIA OYN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEEN
64 S EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUNTARAHOITUS OYJrN

10

YHTIöKOKOUKSEEN """"""""""""

2A
2L

-TEEMAHANKKEESEEN ".,.....'."'.,.., 22
65 S HUMpptLAN yRt RtN TtupÄIsRAHOITUSHAKEMUS HARRAsTE 2

*:::l::'-*:::l:::llllllliS-l1T:l::::::::T::::::Y:::::*l::*:::

23

,.,..'. 25
HUOLTORAKENNUSTA
""""""""""""' 26
- Valtuustoaloite-yleisurheilukentän huoltorakennus """"""""
""""""""""' """' 27
oTKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
67 5 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN URHEILUKENTÄN
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Kokousaika

L4.3.2O2218:27 'L9:53

Kokouspaikka

Hybridi - Valtuustosali/Tea ms

Käsiteltävät asiat

51-67

Kutsutut

KariAhola, pj.

S

Reija Kaario, vpj.

Markku Niininen, j.
Erkki Ojanen, j.

Tanja Leinonen, j.

Tuomo Haaksi, j.
Virpi Hautala, j.
Marita Ketola, kunnanvaltuuston pj.
Vesa-Pekka H irvioja, kun nanvaltu uston I va ra pj.
Juha Laaksonen, kunnanvaltuuston ll varapj'
Jyri Sarkkinen, kunna njohtaja, esitteliiä
Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Saapuvilla olleet

KariAhola, pj.

jäsenet

Reija Kaario, vpj.

Markku Niininen, j.
Erkki Ojanen, j.
Tanja Leinonen, j.

Tuomo Haaksi, j.
Johanna Valtanen, vj.
Poissa olevat

Nro

jäsenet

Virpi Hautala, i.

Muut saapuvilla olleet Marita Ketola, kunnanvaltuuston pj.
Vesa-Pekka Hirvioja, kunnanvaltuuston I varapj.
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaia, esittelijä
Susan na Hokkanen, hal lintojohtaja, pöytäkirjanpitäiä
Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

KariAhola
Puheenjohtaja

Susanna Hokkanen

pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus

Sivu 1
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Reija Kaario

Tanja Leinonen
Pöytäkirja

Nro

nähtävänä

2'J'.3'2022

Sivu 2
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4/2022
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14.3.2022

HUMPPILAN KUNTA

Kunnanhallitus

slg

KOKOUKSEN I"AI TLISUUS JA PÄÄTöSVATTAISUUS

Valmisteluteksti

Kunnanhallituksen päätöksen L3.t2.2OZL|358 5:n mukaan kunnanhallituksen
varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden I
maanantaina kunnanhallituksen kokoushuoneessa alkaen klo 18.00 sekä
kuukauden lll maanantaina alkaen klo 18.00.
Ku n na n ha I I itu

ksen päätöksen L3.L2.2OZll358

5:

n mu kaan esitysl istat

hköpostilla viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona
kunnanhallitu ksen jäseni lle ja kun nanvaltuuston puheenjohtajil le sekä
tulostetaan paperisena niille kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston

lähetetään

sä

puheenjohtajille, jotka haluavat esityslistan paperisena. Esityslistat ovat
noudettavissa kunna nvirastolta.
Kunta L:n 103 S:n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätösehdotus

Kj

: Ku nnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokou ksen laillisesti kokoon

kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi
ia päätösvaltaiseksi.
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s25

PöYTÄKRJAN TARKASTUS

Valmisteluteksti

Kunta lain mukaan kunnan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa.

Kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatirnusohjeineen tai
valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu, pidettävä
yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu'
Kunna nhallituksen päätöksen t7.L.2O22/ 4 S:n mu kaan kunnanhallituksen
pöytäkirjat tarkastetaa n siten, että

1) tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtävään valittua
kunna nhallituksen jäsentä.

2) pöytäkirjan tarkastus suoritetaan viimeistään kunnanhallituksen kokousta
seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana kunnantalolla tai
hyväksymällä sähköpostin liitteenä lähetetty pöytäkirja. Tällöin tarkastus
tapahtuu vastaamalla sähköpostitse pöytäkirjanpitäjälle tai hänen sijaiselleen.
Vastausviestissä tulee ilmetä, hWäksyykö pöytäkiriantarkastaia pöytäkirjan
muutoksitta sekä pöytäkirjantarkastaja n nimi ja päivämäärä. Sähköisen
tarkastuksen lisäksi pöytäkirja allekirjoitetaan kunnanhallituksen seuraavan
kokouksen yhteydessä.
3) ku n nanhallituksen kokousten pöytä kirjat pidetään yleisesti nähtävänä
ja
kunnantalolla kutakin kokousta seuraavana arkimaanantaina klo 9-15

kunnan kotisivuilla.

päätösehdotus

ja Tanja
Kj: Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Reija Kaarion
Leinosen.

PäätöS

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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seg

Kff

NTE;STöN tOt-4O?-2-228, OS. ASEMANTIE 6, OSTAMINEN Yl{DEttA

EUROLIÄ
Asianumero

D/3/LO.0O.Ot.oa|2022

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää, että
1) ku nta ostaa kii nteistön Otti la LO3-4O3-2-228; ia
2) seuraavassa lisätalousarviossa varaudutaan kiinteistön Ottila L03-403-2-228
raken nusten purkamisesta ja raken

n

uspaikan ympäristön saattamisesta

M RL

165S,lsTSjalT0Smukaiseenkuntoonaiheutuviinkustannuksiin.
Käsittely

Re'tja Kaario esitti, että asia lähetetään rakennusvalvonnan valmisteltavaksi

MRL 182 5 perusteella. Tanja Leinonen kannatti esitystä'

Äänestys
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen:
pohjaesitystä
jotka
kan nattavat
suoritetaan n imenhu utoäänestyksenä. Ne,
El' suoritetussa
jotka
esitystä
ja
tekemää
Kaarion
ne,
vastaavat JAA
Ahola)ja
äänestyksessä annettiin neljä JAA ääntä (Niininen, ojanen, Valtanen,

kolme El ääntä (Haaksi, Kaario, Leinonen). Kunnanhallituksen puheenjohtaja
totesi pohjaesityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.
Päätös

Kj: Kunnanhallitus Päätti, että
) ku nta ostaa ki i nteistö n Otti la tO3- 403-2-228; ia
2) seuraavassa lisätalousarviossa varaudutaan kiinteistön Ottila 103-403-2'228
1

kennusten purkamisesta ja raken nuspaikan yrn päristön saattamisesta
L66 5, 167 S ja 170 s mukaiseen kuntoon aiheutuviin kustannuksiin.
ra

M RL

Haaksi, Kaario ja Leinonen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen

"Mielestämme kunnan ei pidä ostaa ko. purkukuntoista kiinteistöä'
omistajan
Kii nteistöstä huolehtimi nen ja sen ku n nossapito ovatkiinteistön
vastuulla. Edellä mainittuun sekä yhdenvertaisuuteen viitaten näemme, että
johtajan esityksen mukaan, eli
tässä oikea etenemistapa olisi edetä teknisen
lähettää asia rakennusvalvonnalle MRL 182 5 perusteella'
1829
Uhkasakko ia teettämisuhka
tai
Jos joku ryhtyy toimiin tärnän lain tai sen nojalla annettujen säännösten
määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa,
kunnan rakennusvalvontaviranomainen, kunnan määräämä monijäseninen

toimielin 13 a luvun mukaisissa asioissa taiTurvallisuus- ja kemikaalivirasto
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markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan
määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin'
(22.8.20L4/582)Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa
uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään

laiminlyöjän kustannuksella.Uhkasakkoa ja teettämisuhkaa koskevassa asiassa
n. "
sovef letaa n m u uto n, m itä u h kasa kkol a issa (LL13/ L9901 säädetää
i

Päätöshistorial
Tekninen lautakunta 23'2.2A22 L8 5

Valmisteluteksti

Khall289 5
Liite 728

17.10.2027

osoitteesso Asemantie 6 sijaitsee polanut rokennus sekö kqksi muuto
purkukuntoisto rokennusto. Kyseessö on pieni kaavatontti (573 m2:ti)' iolle soa
775
rakentoo puotitoistokerroksisen omokotitalon ia sen rokennusoikeus on
m2:d (AO 7%, e=0,2), Kiinteistön omistaia ei osu Suomesso'

vuonno 2019 Kiinteistön omistaiq on tarionnut kohdetto lahioituksena
(9.12-2019
Humppilan kunnalle, ia asiaa on kösitetty kunnanhallituksessa
paloneen
rakennuksen
5226), jotloin kunnanhallitus on pööttönyt myöntöö
pu

rkuve lv oitte el I e ly kköy stö

3 7. 7 2.

2020 so a kko'

Tuolloin on myös selvitetty omistaion toimestd palaneen rakennuksen
purkukustonnuksio, iotka kahden toriouksen perusteella ovot olleet 15'900
euroa ja 76.200 euroa (olv 0).
Kunnanjohtaja on keskustetlut syksyltä kiinteistön omistaian osianhoitaian
tarioamoon
kanssa, ja saonut tietoonso ettö omistaia on edelleen halukas
purkamisen
kiinteistöö (vetoituksetta) kunnalle, io kunta vastoisi
kyseisen
suorittomisesto. Nöin ollen on perusteltuo esittää, ettö kunto ostaisi

m2:n klinteistön (103-403-2-228), iotlo siiaitsee purkukuntoisia
2022
rakennuksia, yhden euron kauppohinnallo, sekö vorautuisi vuoden
että
talousarviossa kohteen purkukustonnuksiin' Rasitustodistuksesta ilmenee,
kohteeseen on hoettu kiinteistökiinnitys, mutta kouppa tullqan tekemöän
573

rosituksista vaqoctno'
Volmisteliia: Jyri Sarkkinen, kunnaniohtaio, p. 044 706 4447

päöttiiö:
Päötösehdotus: Ki: Kunnanhallitus esittöö valtuustolle, ettii se

7. hyväksyä edellö kuvotun kiinteistökaupon, iossa Humppilon kunto ostoa os,
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Asemantie

6 siiaitsevon

573 m2:n kiinteistön 703-403-2-228 yhden euron

kauppahinnalla

2. voltuuttaa kunnoniohtaian io hallintojohtaian laatimaon ia allekirioittdmadn
kohteen kauppakirian em. ehdoin kunnan puolesta

pöiitösehdotuksen:

Kösittely: Keskustelun iötkeen kunnoniohtaio teki muutetun
Kunnanhollitus pööttäö siirtää asian tekniseen lautakuntaon volmisteltavaksi'

pöötös: Hyvöksyttii n m uutetun piiötösehdotukse n mukaise sti,

ottila 103Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.10.2021 käsitellyt kiinteistön
lautakuntaan
403-2-228 ostotarjousta ja päättänyt siirtää asian tekniseen
valmisteltavaksi.
MRL 166
Rakennuksen ja rakennuksen ympäristön kunnossapidosta määrätään
5, 167 5 ja MRL 170 5 seuraavasti: MRL 156 5 mukaisesti 'Rakennus
ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää

terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta
ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. - Jos rakennuksen
kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan
tai sen
rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi
ympäristön siistittävä ksi. Jos rakennuksesta on i lmeistä vaaraa turvallisuudelle'
tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen' - " MRL 167 S
mukaisesti " Rakennettu ym päristö on pidettävä rakenn usl uva n mukaisessa
on
käytössä ja siistissä kunnossa. - " MRL 170 5 mukaisesti "- Jos rakennus
jätetty kesken tai
osaksi tai kokonaan tuhoutunut, rakennustyö on
käyttämisestä on luovuttu, ra kennuspai kka ympäristöinee n on
rakennuksen
rumenna
saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai
ja
mahdolliselta
ympäristöä. Rakennus on myös riittävästi suojattava säältä
va hi ngonteolta." Ra kennusvalvontaviranomainen

voi puuttua

M RL:n

tai

nojalla annettujen säännösten tai mää räysten m ukaisen velvollisu uden
laiminlyöntiin mm. MRL 182 5 perusteella.
Päätösehdotus

Tekninen johtaja:

Tekninen la utakunta päättää lähettää asia n rake nnusva lvonna n
valmisteltavaksi MRL 182 S perusteella.
Käsittely

heenjohtaja teki päätösehdotuksen, että tekni nen lautakunta esittää
kunnanhallitukselle, että
pu

se n
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1) kunta ostaa kiinteistön Ottila L03-4A3'2-228;ia

103-403-2-228
2) seuraavassa lisätalousarviossa varaudutaan kiinteistön Ottila
M RL
rakennusten purkamisesta ja rakennuspaikan ympäristön saattamisesta
166 5, 167 5 ja 170 5 mukaiseen kuntoon aiheutuviin kustannuksiin.

ja keskusta-alueella, se'
Perusteena on kiinteistön sijainti museoalueen lähellä
palanut
että kunnalla on tarve parkkipaikka-alueelle sekä se, että kiinteistö on
ja suuri turvallisuusriski.
Marko Huhta la kannatti puheenjohtajan ehdotusta'
Reija Kaario teki päätösehdotuksen, että kunta ei osta kiinteistöä
4A3 -2-228. E hd otu s ra u kes i ka n n atta m attoma n a'

Suoritettiin

ää

nestys seuraavasti

ottila 103-

:

Jaa = esittelijän pohjaehdotus
Ei =

puheenjohtajan päätösehdotus

Jaa = Reija Kaario
Ei = Juha Laaksonen,

Marko Huhtanen, Kimmo Remes, Mika Paavilainen, Erkki

Ojanen, Jorma Sulonen
Päätös

päätettiin puheenjohtajan päätösehdotuksen mukaan äänin 6-1.
pidä ostaa ko'
Reija Kaario jätti eriävän mielipiteen: "Mielestäni kunnan ei
ja
sen kunnossapito on
purkukuntoista kiinteistöä. Kiinteistöstä huolehtiminen

kiinteistön omistajan vastuulla. Edellä mainittuun sekä yhdenvertaisuuteen
viitaten näen, että tässä pitäisi edetä teknisen johtajan esityksen mukaan'"
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Mranomainen

HUMPPII-AN KUNTA
NNANHALLITUS
maänäntai
EmWll1-,A.LLEET

$serurr

0a merklnlå elltli. kuka
tolmll puheenjohhjana)

sl

KOUS
2.z0tg klo 1 8.00

18t2019

- 20.01

KariAhola, pj,
Timo Nikkanen, vPj.
Janne Kankare, i.
Aila Suikkanen, j.
Jukka Rouhiainen, j
Polssa:
Reetta Koskinen, j,

MUUTSMPUVILLA OLLEET
Ja läsnäolon peruste

kunnanvaltuuston Pj
Marita
Hanne Seestie, kunnanvaltuuston I varapj.
Joonas Heikkilä, kunnanvaltuuston ll varapj.
Jari Keskitalo, kunnanjohtaja, esittelijä
Susanna Ho kkanen, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä
Poissa:

LAILLISUUS JA

pMrösvn-rRtsuus

217 S

ASIAT JA VALITUSOSOITUS

219

-2325

POYTMIR.JAN
TARKASTUSTAPA
l,arkastuspalkka fa - alka sekä
tsrka8teJlen vallnh talkks
med<ln€ edelllsan kokouksen
nördäklden terkasiamleeksl

218 S

POYIÄKIRJAN

a

ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

pöYrÄrcrunru rnRKASTus
PöyHklda on brkastefiu Ja
todothr kokouken kulun
mukalsekel.
Pöytåklfl an kåslttellehdet on
sernalla wrustettu

nlmlkl{almlllamme

POYIAI(RJAN

NÄnrÄvu-Äot-o

13.12.2019

Tlmo

ure 2
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KOKOUSKUTSU
1812019

I{UII/IPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

KOKOUS.
AIKA

Liite Maanantai 9.12.2019 klo 18'00

KOKOUS.
PAIKKA

Nro

-2A'01

Kunnanvirasto

TÄVÄT
ASIAT
217
218
219
220
221
222

223
224
225
226
227
228
229
230
231

Kokouksen laitlisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkaetus
Iedofsi merkittävät asiat g
päätöste n täytä ntö önparl-n n-anuä rtuusto n d.| i .zol pitäm än kokou ks e n
neminen
ylty1n fl okoukseen
;t"j;. n imeäm nen Eteva ku ntayhty-man
Vuoden 2020 talousarvi- ja vuosie i ZriZl z12ztaloussuunnitelma
Lainanottovaltuudet vuodelle 2020
2020-2024
Forssan seudun nuniån Vnteistyön kehittåiminen vuosina
Kunnanjohtajan hakemus vuosilomista
lsäOeleeroä Kattan kide Humppilan kunnalle
Markkin ointistrategian seuranta
itel m a
seud u n e-hkäisevan p äihdetyön to im intas u un n
hakeminen
Harkin nanvaraisen valtionosuuden korotuksen

ffi

83

84
85
86
87

i

F"d;

Valtuustoaloitteet
V;;ää;ne n n imeäm ne n Forssan yhteislyseon johtoku ntaan
i

Muut mahdolliset asiat
on

ksen

yleisesti nähtävänä
o klo 9. 00
16 1
PUHEENJOHTAJA
J
NOTODISTUS

1

valitusosoitus,

5 .00 kun nanvl

Merk. KariAhola
Tämä kokouskutsu on
9.12.2019
Todistaa:

kuulutusten ilmo
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Kha,,217

s

[ilH*#*å:ifex,:[:iJ*åoä1"'ifååfriååil,iililn,1n""'
kuukaudenlmaanantainakunnanhallituksenkokoushuoneessa
alkaen klo
alkaen klo 18.00-s"f,a fuJf"uden lll maanantaina
'18.00.

torstaina kunEsitysllstat toimitetaan ja lähetetåån sähköpostilla
p
uhee{ghfajille. Halnanhallitu ks"n iår"niirri ja kunnanvattuuston
ineen il man li itteitä toimitetaan
itu ksen tco fo usfutsri
"åity.litto
ja
valtuuston jäsenille sähköpostilå
myös hattitu r.runlääåtå|'ilf
la.
I

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

Päätös:Kunnanhallituksenpuheenjohtajatotesikokouksen]aillisesti
ja päätösvaltaiseksi'
kokoon kutsutuksi

pÖYrÄrcN.IAN TARKASTUS

Kha 218

$

ä?ilå5itffilffifililH,''"J#,?ifr:xffiH1fi$iixilå31'äJ;
on sen jälkeen,. kun pöytä-

timusohjetn""n äuåliiutotänrftinäun
ylelsesti nähtävänä siten kuin siitä on
kir1a on tarkasteiiu,'pöÄttåua
ennakolta llmoitettu.
Kunnanhallituksenpäätöksen7.1.2o1g./3$:nmukaankunnanhalliirt t"n pöy{åkirjat tarkastetaan siten, eftä
kussakin kokouksessa tehtävään
1 ) tarkasturr"öuäimåa kaksl
valittua kunnanhallituksen fäsentä'
kunnanhallituksen
zl porriaiiriån ta*åsius suoriietaa n viimeistään
vällsenä aikana
9-15
klo
arkiperjantaina
kokousta r"ri"äu"n"
kunnantalolla
yleisesti näh3) ffi;;nhalitJksen kokousten pöytäkirjat pidetään akimaaseuraavana
tåivånä runnånialolla kutakin kokousta
nantaina klo 9-15.

Päätösehdotus:KunnanhallitusvalitseepöytäkirjantarkastajiksiTimoNikkasenja
Reetta Koskisen'

Päätös:KunnanhallitusvalitsipöytäkirjantarkastajiksiTimoNikkasenja
Jukka Rouhiaisen.

(,Tf
Pöytiiki
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ISABEL GERDA KATTAN KIRJE HUMPPILAN KUNNALLE
Khail 226

g

lsabetGerda Kattan on lähettänyt Humpp'rlan kunnalle flrjeen
purkuvelvoitet'
kosklen osoitteessa Asemantie å olevan kiinteistön
ta. Kattanin kirJe on pöytäklrjan llltteenä 84'

Valmlstellja:

Jari Keskitalo, tcunnaniohtaja, p. 044706 4447

päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallltus tutustuu kirJeessä ehdotettuihin tolmenplteisiin'

Päätös:

Kunnanhallitus päättimwntäå lykkäystä aseteftuun purkuvelvoitteeseeni 31 .12.2020 asti.

nimikirjalmet
Hallitus

LIITE: Kunnanhallitus 2.5.2022 / 90 §

Irtre 3
Khall 9.12.201 I S 226 Liite 84
Calpessa 15. lokakuuta '2O19

Asia: Kiinteistön lahjoitus kunnalle ia pidennys purkuvelvoitteeseen

Arvoisat Humppilan kunnan päättäiät
Olen vuonna 1955 syngn$ Espanjassa asuva Suomen kansalainen. Omistan
Humppilan kunnasså niintbstön 103-403-2-229 osoitteessa Asemantie 6. Tontilla
sijaitsee asuinrakenn us sekä u lkorakenn uksia'
Asuinakennuksessa syttyi 2.1.2008 tulipalo, jonka seurauksena talo paloi
asuinkelvottomaan t<uhtöon eikä rakennusta ole palon jälkeen millään tavalla
korjattu, joten koko kiinteistö on edelleen asuinkelvoton. Palon yhtey_de.ssä
prötisoniseppo Sjöman menehtyi, ltse olin tapahtumahetkellä vierailulla sisareni
luona Mallorcalla ja säästYin.

;il[3li,yi:iffilläå''!älåöi,;ff

5%?'åTfi :l:A'-"#"",1',"ff l,ii',,1tm["",

euroa, minkä voitte halutessanne helposti tarkistaa. Kiinteistön ylläpito Ja
minulle tåysin ylivoimaisia tehtäviä niin taloudellisesti kuin myös henkisesti. Niinpä
olen jo uuäOeita 2010 pyrkinyt myymään kiinteistön. Tässä tarkoituksessa annoin
toimåksiannon mm. Forssan lsännöinti ja Kiinteistönvälitys Oy:lle
(kiinteistöedustaja Annika Mero). Myyntlponnisteluni eivät kuitenkaan ole tuottaneet
iulosta. Näiden vuosien aikana olen saanut vain yhden ostotarjouksen

gleuroa)

ja hinta on tällöin ollut ymmärtääkseni aivan liian alhainen.
Myös Hump}rrläfKiinteisiöpatvelu (Risto Oksa) ilmoitti 29.1.2019, että heille tarjottu
tontti on liian pieni heidän tarpeisiinsa.
(1 . t O.ZOt

ympäristöviranomaisena Humppilan kunnan tekninen lautakunta suorifti 27 -9'2018
8
ku n nan aluella syryskatselmuksen. Katselmu ksen johdosta sain 27 .11 .201
päivätyn tirjeen,lossa minua Maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiin perustuen

vaaditäan purkamaan "huonokuntoinen, romahtamaisillaan oleva ulkorakennus
30.4.2019';. Olen aina pyrklnyt tunnollisestitäyttämään velvollisuuteni. Niinpä
pyysin Suomessa asuvaa ysiävääni olemaan yhteydessä saamassani Humppilan
kunnan kirjeessä mainittuun yhteyshenkilöön, ympäristösihteeri Janne Turtaan.
puhelinkeåkustelussa 10.12.2018 sovittiin suullisesti, että määräaikaa purkuun
jatketaan g1.12.2019 asti. Velvoite jatkuu edelleen siten, että ulkorakennus on joko
korjattava tai haeftava sille purkulupa ja purettava se'
Tässä tilanteessa olen pyrkinyt selviftämään, paljonko ulkorakennuksen
purkaminen tulisi maksamaari. Olen saanut kahdelta taholta kirjalliset tarjoukset
purkutYöstä:

1.

Urakoitsija Markku Laurila (tarjous 4.3.2019). Tarjous määrittää, ettå
tämänhetkisten saatavilla olevien tietojen pohjalta ulkorakennuksen purkutyön
hinnaksi tulee 15.900 euroa + alv 24 % eli 19.716 euroa. Asbestikartoitus ei sisälly
hintaan. Jos kartoituksessa löytyy asbestia, tarkistetaan tarjousta vielä erikseen'
Tarjous ei myöskään sisällä ongelmajäfteiden käsittelyä, saastun_eiden maaainesten fasltterya eikä piilossä olevia maanalaisia rakenteita. Nämä veloitetaan
lisätöinä.
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2.

Rasisystem Oy, Jaakko Rasi (tarjous 20-8.2019)' Purkutarjous

asuinrakennuksesta sekä ulkorakennuksista jäte- ja kuljetusmaksuineen hintaan
16.200 euroa + alv 24 % eli 20.088 euroa. Titaaja vastaa LVISA irtikytkennöistä,
purfrfru"rå sekä haitta-ainekartoituksesta. Mahdollisia haitta-aineita kuten asbesti
äi ote nuotioitu tarjouksessa. Purkutyön toteutus syksy-talvi 2019'2020' Tarjous
voimassa 2 kk.
Saadut tarjoukset osoittavat, ettei minulla ole taloudellisesti mitään mahdollisuuksia
tilata ja toteuttaa vaadittua purkutyötä. Olen jo 14'5'2019 postiftanut Humppilan
kunnån tekniselle lautakunnalle oioitetun kirjeen, jossa selostan tilanteenija
kunnan taholta apua ja sellaista ratkäisuehdotusta tilanteeseeni, joka olisi
ole saanut kunnalta mitään vastausta kirjeeseeni.
niänOoliruuksieni rajoissa.

tttJt.

=h

Kun tunnen olevanivelvollinen selvittämään kunnalle tilanteeni, päätin käydä
Suomessa ja onnistuin 20.9.2019 tapaamaan Humppilassa ku119n teknisen
johtajan Mari Honkosen. Kävimme yhdessä läpitilanteenija päädyirnmesiihen,
ätta åaain vielä asiasta virallisen ilmoituksen ja esitän kunnan harkittavaksija
hWäisyttäväksioman ratkaisuehdotuksenitähän kannaltani ylivoimaisen vaikeaan
tilanteeseen.
Niinpä esitänkin että
kunta myöntäisi

mi n ul le

lykkäystä asetettuu n purkuvelvoitteeseeni

31j22O2O asti;

kunta hyväksyisi kyseisen kiinteistön lahjoituksen kunnalle ja vapauttaisi
minut samalla hrinulle kiinteistön omistajana asetetuista velvoitteista. Olen
tietoinen, että tonttini naapurissa toimii nykyisin kunnan omistama päiväkoti' ,
ja
Ehkäoä kiinteistöni Whql*ärkevästi täydentää päiväkodin aluetta ja toimintaa
antaisi näin hyvät pfftf$Eet lahjoituksen hyväksymiselle'
Toivon sydämestäni

Kunnioittavasti

lsabelCerda Kattan
Yhteystiedot:
sähköposti:
postiosoite:

ku

nnalta myötämielistä suhtautum ista tarjoukseeni,

dilt#
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Kunnanhallitus 2.5.2022 91 §
Valmisteluteksti

18 §
Elala 8.3.2022
Valmistelija: sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö p. 044 706 4412
Valtuutettu Pekka Niinikoski teki valtuustoaloitteen Perussuomalaisten
valtuustoryhmän puolesta yömajan perustamisesta kuntayhteistyönä ja
nopealla aikataululla sekä turvakodin perustamisesta seutukunnallemme
valtuuston kokouksessa 10.11.2021.
--Valtuustoaloite
Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut
Sosiaali- ja terveysministeriö on Marinin hallituksen tavoitteiden mukaisesti
2020 ja 2021 kutsunut hankerahoituksen piiriin kuntia, joissa on eniten
asunnottomia. Yhteistyöohjelman tavoite on puolittaa asunnottomuus vuoteen
2023 mennessä. Forssan seudulta dataa ei ole, miten moni on suoraan tai
välillisesti asunnoton, kuin myöskään työkaluja, joilla kyseisiä tietoja
kerättäisiin. Hankkeita asian ympärillä ei alueellamme ole.
Esitämme yömajan perustamista kuntayhteistyönä ja nopealla aikataululla.
Yömaja tarjoaisi turvaa, mutta myös keräisi ilman henkilötietoja tietoja
asunnottomien määrästä. Yömajassa voidaan myös tarjota matalalla
kynnyksellä palveluohjausta tms.
Aloitteen tueksi nostamme lain asumisolojen kehittämisestä (919/1985) 1 §:n
sanamuodon, joka kuuluu seuraavanlaisesti: " Asunto-olojen kehittämisen
tavoitteena on turvata jokaiselle Suomessa vakinaisesti asuvalle mahdollisuus
kohtuulliseen asumiseen". Lisäksi korostamme saman lain pykälä 5, jossa
säädetään, että kunnan on huolehdittava toimenpiteistä, joilla erityisesti
asunnottomien ja puutteellisesti asuvien asumisoloja parannetaan ja mikäli he
itse omatoimisesti eivät kykene asuntoa hankkimaan, kunnan on velvollisuus
järjestää kohtuulliset asumisolot. Muistutamme myös kuntalain (410/2015) 8
§:n järjestämisvastuun velvoitteista, joiden mukaan kunta voi itse järjestää tai
sopia järjestämisvastuun toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle.
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Lisäksi esitämme turvakodin perustamista seutukunnallemme koska lähin on
Hämeenlinnassa. Rehellinen kysymys arvoisat valtuutetut, onko järjestely
matalan kynnyksen järjestely?
Kotiväkivallan kohdalla ensimmäisenä mieleen tulee ehkä aikuisten ongelmat
ja riidat mutta on myöskin nuoria, jotka joutuvat puntaroimaan kodin
tilanteiden johdosta, onko turvallista jäädä tai mennä kotiin? Näihin tilanteisiin
voi liittyä päihteet, väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen pelko tai
kaikki yhtä aikaa. Pääseekö hän Hämeenlinnaan?
Onko meillä vastaavasti turvallista paikkaa ihmiselle, joka jostakin syystä on
kunnan alueella yöllä ja vailla rahaa? Näitä tilanteita on, valitettavasti.
Jokaisella on oikeus turvaan. Turvakodissa voidaan antaa palveluohjausta
aikuisille, sekä ohjata nuori ankkuritiimin asiakkaaksi, joka on
moniammatillinen ja on myöskin palkittu tapa lisätä kaikille turvallisuutta.
Kiitos.
--Kunnanhallitus on käsitellyt tehtyä valtuustoaloitetta kokouksessa 29.11.2021
ja päättänyt lähettää valtuustoaloitteen elämänlaatulautakunnan
valmisteltavaksi (Khall 29.11.2021 § 337).
--Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä on pyydetty lausunto asiasta, koska
aloitteessa esitetyt asiat liittyvät hyvinvointiyhtymän toimialaan. Forssan
seudun hyvinvointiyhtymän yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan
31.1.2022 ja antanut asiassa seuraavanlaisen lausunnon:
Lausunto valtuustoaloitteeseen koskien yömajan ja turvakodin perustamista
seutukunnalle
Forssan seutukunnan useammassa kunnassa on tehty aloite yömajan ja
turvakodin perustamisesta seutukunnalle. Osa kunnista on pyytänyt lausuntoa
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä asiaan. Oheinen lausunto on
yhteinen kaikille pyytäneille kunnille.
Aloitteessa on esitetty yömajan perustamista Forssan seudulle. Aloitteen
mukaan yömajan tarkoituksena on tarjota turvaa ja myös kerätä tietoa
asunnottomien määrästä seudulla. Lisäksi yömajassa voitaisiin tarjota matalan
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kynnyksen palveluja, mm. palveluohjausta.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän aikuissosiaalityö tarjoaa
sosiaalihuollon palveluja mm. asiakkaille, joilla on haasteita asumisessaan.
Erilaisia asumismuotoja on käytettävissä omana palvelutuotantona ja lisäksi
tarvittaessa palveluja hankitaan ostopalveluina. Kiinteää yhteistyötä tehdään
myös mm. Forssa-Asunnot Oy:n kanssa ja useimmissa tilanteissa asunto
voidaan tarjota palveluineen, mikäli asiakas ottaa sen vastaan ja hän kykenee
tuen turvin asumaan siinä. Tuki ja palvelut on räätälöitävissä (esim. asumisen
ohjaus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut, taloudellisen tuen palvelut).
Asunnottomien määrä ei Forssan seudulla tarkasti ole tiedossa, koska osa asuu
tuttavien luona eikä välttämättä hae palveluja.
Isommissa kaupungeissa on yömajatyyppisiä ratkaisuja vastaamaan
suurempaan asunnottomien määrään. Tällöin usein taustatahoina on mm.
erilaiset järjestöt ja seurakunta. Lähtökohtaisesti inhimillisestä näkökulmasta
ratkaisu pitäisi yksilön näkökulmasta olla jokin muu palvelumuoto kuin yömaja.
Forssan seudulla tarjotaan näitä edellä mainittuja palveluja ensisijaisesti eikä
yömajan perustamista nähdä ratkaisuna tilanteeseen. Erilaisia asumismuotoja
tulee kehittää ja seudulla olisi mm. tarvetta tukiasumisyksikölle, jossa
päihteiden käyttö on sallittu. Päihteiden aktiivinen käyttö on useimmissa
tilanteissa este asunnon saamiselle tai sen kunnossa pitämiselle.
Aloitteessa esitetään myös turvakodin perustamista. Aloitteen mukaan
nykytilanteessa on haasteena matka Hämeenlinnaan, jossa lähin turvakoti
sijaitsee. Aloitteen mukaan paikallinen turvakoti toimisi paremmin matalan
kynnyksen palveluna niin nuorille kuin aikuisillekin.
THL vastaa Suomessa turvakotipalvelun järjestämisestä, palveluverkoston
koordinoinnista ja kehittämisestä. Kanta-Hämeen perhetyö ry toimii THL:n
valitsemana turvakotipalvelun tuottajana Kanta-Hämeessä. Lähin turvakoti
sijaitsee Hämeenlinnassa. Turvakoti on auki ympäri vuorokauden, vuoden
jokaisena päivänä. Paikalla on aina ammatillinen henkilökunta. Turvakodissa
jokainen perhe saa oman huoneen. Ruoka, hygieniatarvikkeet sekä
pyykinpesumahdollisuus kuuluvat turvakotipalveluun. Jokaiselle asiakkaalle
(aikuiselle ja lapselle) nimetään omatyöntekijä, joka vastaa asiakasprosessista
sekä väkivaltatyöstä. Jaksoon kuuluvat omatyöntekijän sekä turvakodin
sosiaalityöntekijän tapaamiset. Turvakodissa tehdään myös palveluohjausta.
Palvelu on asiakkaalle maksutonta, eikä turvakotiin hakeutumiseen tarvita
toista viranomaista, maksusitoumusta tms. Myös turvakotiin kulkemisen
kustannukset korvataan asiakkaalle. Palvelu on siten laadukasta ja juuri
lähisuhdeväkivaltaa kohdanneelle henkilölle tai perheelle suunniteltua.

Pöytäkirja
Julkinen
2.5.2022

HUMPPILAN KUNTA
Kunnanhallitus

Nro
6/2022

Sivu 30

Lisäksi Forssan seudulla on kriisiasunto, joka on myös maakunnallisen sosiaalija kriisipäivystyksen käytössä. Mikäli asiakas ei tarvitse yöaikaan tukipalveluja
(on kyse aikuisesta, joka pärjää yön asunnossa ilman työntekijän apua) niin
ensisijaisesti Forssan seudun asiakkaille tarjotaan lyhytaikaiseen tarpeeseen
Forssan seudulla sijaitsevaa kriisiasuntoa. Kriisiasunto ja turvakoti
Hämeenlinnassa on turvannut Forssan seudun asukkaiden tarpeen äkillisissä
tilanteissa eikä sosiaali- ja kriisipäivystyksestä ole tullut tietoa, että tarve olisi
ollut laajempi. Forssan seudulla ei nähdä tarvetta perustaa omaa turvakotia.
Kyseisiä palveluja kannattaa kehittää maakunnallisesti.
--Elämänlaatulautakunnan lausunto
Edellä mainittu valtuustoaloite on tehty useammassa kunnassa Forssan
seudulla. Sosiaali- ja terveysalan viranomaiset huolehtivat valtakunnassa
aloitteessa tarkoitetuista toiminnoista. Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymä tuottaa ja järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut jäsenkuntiensa puolesta. Valtuustoaloitteen toimesta on pyydetty
lausuntoa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä asian seudullisuuden ja
aihepiirin takia.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt asiaa
kokouksessaan 31.1.2022 (Yhtymähallitus 31.1.2022 § 11) ja antanut ylläolevan
lausunnon asiassa.
Viitaten Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen
antamaan lausuntoon elämänlaatulautakunta yhtyy Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen antamaan lausuntoon ja toteaa,
että tässä vaiheessa ei ole tarvetta ryhtyä aloitteessa esitettyihin
toimenpiteisiin. Mikäli toimenpiteille on tarvetta jatkossa,
elämänlaatulautakunta katsoo, että Humppilan kunnan tulee olla mukana
asian seudullisessa selvittelyssä ja yhteistyössä muiden seudun kuntien kanssa.
Sivistysjohtaja-rehtori: Elämänlaatulautakunta päättää antaa ylläolevan
lausunnon tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että
1.) se antaa elämänlaatulautakunnan esittämän vastauksen
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2.) se toteaa valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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Valmisteluteksti

Pro Ysitie ry:n vuosikokous järjestetään perjantaina 13.5.2022 Kuopiossa.
Vuosikokouksen sääntömääräisissä asioissa käsitellään yhdistyksen hallituksen
jäsenten ja varajäsenten valinta. Yhdistyksen sääntöjen 5 § mukaan
yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon vuosikokous valitsee
kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, kaksi (2) varapuheenjohtajaa
sekä 8 - 16 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen
varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen kokouksissa. Pro
Ysitie ry pyytää jäsenistöään halutessaan ehdottamaan henkilöitä yhdistyksen
hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi 1.5.2022 mennessä. Esitykset
pyydetään toimittamaan yhdistykselle sähköpostilla: anna-mari.alkio@aura.fi.
Yhdistyksen kokouksiin on kullakin varsinaisena jäsenenä olevalla
oikeuskelpoisella yhteisöllä, rekisteröidyllä yhdistyksellä ja yksityisellä
henkilöllä äänioikeus ja yksi (1) ääni. Yhteisön ja yhdistyksen äänioikeutta
käyttää niiden valtuuttama edustaja. Kunnilla ja kuntayhtymillä on oikeus
lähettää yksi (1) edustaja kutakin alkavaa 15 000 asukasta kohti, kuitenkin
enintään kolme (3) edustajaa, joilla kullakin on yksi (1) ääni.

Valmistelijat

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää Kari Aholaa Pro Ysitie ry:n hallituksen
varsinaiseksi jäseneksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus 2.5.2022 93 §
Valmisteluteksti

Kunnanhallitus on kokouksessaan 8§/17.1.2022 päättänyt hyväksyä
talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2022. Hyväksytyn talousarvion
täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat talousarvion
toteutumisesta lautakunnille. Taloushallintopalvelut raportoivat
kunnanhallitukselle neljännesvuosittain koko kunnan taloutta koskevat tiedot.
Liitteenä on kunnanhallituksen alaisen yleishallinnon osaston talousarvion
toteutumaraportti sekä koko kunnan talousarvion toteutumaraportti
osastotasolla tammi-maaliskuulta 2022.

Valmistelijat

Piia Vastamäki, kirjanpitäjä, p. 050 091 9522

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saaduksi talousarvion toteutumisen 1.
vuosineljännekseltä 2022.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

LIITE_neljännesvuosikatsaus 1 2022 koko kunta osastotaso
LIITE_neljännesvuosikatsaus 1 yleishallinto 2022
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022
Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

10.622,27
42.630,80

10.600,00
35.000,00

35,09
94,46

0,3
0,3

247.929,76
3.502,25
251.432,01

252.400,00
145.000,00
397.400,00

62.499,99

24,8

62.499,99

15,7

304.685,08

443.000,00

62.629,54

14,1

-631.200,97

-556.100,00

-140.550,82

25,3

-118.998,53
-17.182,32
-136.180,85
-767.381,82

-120.460,00
-14.160,00
-134.620,00
-690.720,00

-29.161,45
-3.387,33
-32.548,78
-173.099,60

24,2
23,9
24,2
25,1

-390.719,88
-390.719,88

-365.630,00
-365.630,00

-115.065,16
-115.065,16

31,5
31,5

-48.484,45
-48.484,45

-40.410,00
-40.410,00

-13.534,94
-13.534,94

33,5
33,5

-166.074,11
-166.074,11

-111.000,00
-111.000,00

-40.020,28
-40.020,28

36,1
36,1

-109.923,00
-253.497,57
-363.420,57

-123.240,00
-2.300,00
-125.540,00

-34.858,20
-1.207,36
-36.065,56

28,3
52,5
28,7

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset

-1.736.080,83 -1.333.300,00
-1.431.395,75
-890.300,00
-1.431.395,75
-890.300,00

-377.785,54
-315.156,00
-315.156,00

28,3
35,4
35,4

-51,84
-51,84

-7.040,00
-7.040,00

-3,45
-3,45

Tilikauden tulos
Rahastojen lisäys (+) tai vähennys

-1.431.447,59
2.585,44

-897.340,00

-315.159,45

35,1

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-1.428.862,15

-897.340,00

-315.159,45

35,1

YLEISHALLINNON OSASTO
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut tuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrakulut
Muut kulut
Muut toimintakulut

Humppilan kunta
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINNON OSASTO
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Muut toimintakulut
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

19.980,99
3.985,55

4.500,00

297.786,60
297.786,60

297.790,00
297.790,00

76.779,00
76.779,00

25,8
25,8

321.753,14

302.290,00

76.779,00

25,4

-151.524,05
-151.524,05
-151.524,05

-130.250,00
-130.250,00
-130.250,00

-35.792,73
-35.792,73
-35.792,73

27,5
27,5
27,5

-7.689.039,69 -8.374.700,00 -2.087.718,00
-262.396,88
-150.400,00
-101.191,68
-7.951.436,57 -8.525.100,00 -2.188.909,68

24,9
67,3
25,7

-297.786,60
-297.786,60

-297.790,00
-297.790,00

-76.779,00
-76.779,00

25,8
25,8

-8.400.747,22
-8.078.994,08
-8.078.994,08
-8.078.994,08
-8.078.994,08

-8.953.140,00
-8.650.850,00
-8.650.850,00
-8.650.850,00
-8.650.850,00

-2.301.481,41
-2.224.702,41
-2.224.702,41
-2.224.702,41
-2.224.702,41

25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

SIVISTYSHALLINNON OSASTO
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut tuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset kotitalouksille
Avustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrakulut
Muut kulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

95.477,98
68.101,18
124.093,29

74.560,00
52.000,00
11.500,00

17.647,89
11.729,22
45.151,43

23,7
22,6
392,6

32,26
64,50
96,76

-100,0
-100,0
-100,0

138.060,00

74.625,30

54,1

-1.941.922,58 -1.830.470,00

-485.373,59

26,5

-365.695,46
-346.540,00
-54.538,82
-44.540,00
-420.234,28
-391.080,00
-2.362.156,86 -2.221.550,00

-90.237,57
-11.923,25
-102.160,82
-587.534,41

26,0
26,8
26,1
26,4

166,09
1.047,88
1.213,97
288.886,42

-216.119,32
-682.570,42
-898.689,74

-220.990,00
-628.300,00
-849.290,00

-49.888,75
-193.649,97
-243.538,72

22,6
30,8
28,7

-139.731,19
-139.731,19

-105.250,00
-105.250,00

-24.692,22
-24.692,22

23,5
23,5

-58.057,57
-17.030,00
-75.087,57

-60.000,00
-17.000,00
-77.000,00

-17.627,31
-8.000,00
-25.627,31

29,4
47,1
33,3

-493.152,70
-5.185,54
-498.338,24

-524.170,00
-950,00
-525.120,00

-129.406,12
-957,26
-130.363,38

24,7
100,8
24,8

-3.778.210,00 -1.011.756,04
-3.640.150,00
-937.130,74
-3.640.150,00
-937.130,74
-3.640.150,00
-937.130,74
-3.640.150,00
-937.130,74

26,8
25,7
25,7
25,7
25,7

-3.974.003,60
-3.685.117,18
-3.685.117,18
-3.685.117,18
-3.685.117,18
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

TEKNISEN HALLINNON OSASTO
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrakulut
Muut kulut
Muut toimintakulut
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset

Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

210.667,40
46.309,31
1.944,58

258.660,00
30.000,00
8.490,00

2.643,66
2.001,70

1,0
6,7

855.016,94
855.016,94

913.350,00
913.350,00

201.145,90
201.145,90

22,0
22,0

1.113.938,23

1.210.500,00

205.791,26

17,0

-185.011,55

-200.150,00

-41.950,23

21,0

-40.814,36
-5.651,42
-46.465,78
-231.477,33

-45.300,00
-5.050,00
-50.350,00
-250.500,00

-10.079,92
-1.029,16
-11.109,08
-53.059,31

22,3
20,4
22,1
21,2

-878.804,28
-878.804,28

-850.360,00
-850.360,00

-197.359,91
-197.359,91

23,2
23,2

-309.679,73
-309.679,73

-336.070,00
-336.070,00

-111.196,79
-111.196,79

33,1
33,1

-14.365,16
-14.365,16

-15.000,00
-15.000,00

-53.692,34
-17.008,41
-70.700,75

-55.840,00
-4.000,00
-59.840,00

-13.311,90
-606,78
-13.918,68

23,8
15,2
23,3

-1.505.027,25 -1.511.770,00
-391.089,02
-301.270,00
-391.089,02
-301.270,00

-375.534,69
-169.743,43
-169.743,43

24,8
56,3
56,3

-337.361,50
-337.361,50

-338.810,00
-338.810,00

-27.851,50
-27.851,50

8,2
8,2

Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys

-728.450,52
2.332,17

-640.080,00
2.330,00

-197.594,93
194,35

30,9
8,3

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-726.118,35

-637.750,00

-197.400,58

31,0
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Sivu
5
26.04.2022
LIITE: Kunnanhallitus 2.5.2022 / 93 §

Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

RAHOITUS
Toimintakate
TULOSLASKELMA
Verotulot
Valtionosuudet
Kunnan peruspalvelujen valtionsosu
Muut valtionosuudet
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

0

0

0

8.178.394,62

7.875.000,00

2.352.415,29

29,9

4.963.394,00
1.206.961,00
6.170.355,00

5.022.070,00
944.710,00
5.966.780,00

1.253.352,00
230.964,00
1.484.316,00

25,0
24,4
24,9

13.418,80
5.506,15
-35.956,46
-184,31
-17.215,82

12.000,00
3.500,00
-31.000,00
-150,00
-15.650,00

69,93
-1.410,24
-29,56
-1.369,87

2,0
4,5
19,7
8,8

14.331.533,80 13.826.130,00
14.331.533,80 13.826.130,00
14.331.533,80 13.826.130,00

3.835.361,42
3.835.361,42
3.835.361,42

27,7
27,7
27,7

Humppilan kunta
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

HUMPPILAN KUNTA
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
Muut tuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Avustukset kotitalouksille
Avustukset yhteisöille
Avustukset
Muut toimintakulut
Vuokrakulut
Muut kulut
Muut toimintakulut

Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

336.748,64
114.410,49
172.654,22

343.820,00
82.000,00
59.490,00

20.326,64
13.730,92
45.245,89

5,9
16,7
76,1

1.400.899,39
4.550,13
1.405.449,52

1.463.540,00
145.000,00
1.608.540,00

340.457,15
64,50
340.521,65

23,3

2.029.262,87

2.093.850,00

419.825,10

20,1

-2.758.135,10 -2.586.720,00

-667.874,64

25,8

-677.032,40
-642.550,00
-77.372,56
-63.750,00
-754.404,96
-706.300,00
-3.512.540,06 -3.293.020,00

-165.271,67
-16.339,74
-181.611,41
-849.486,05

25,7
25,6
25,7
25,8

-7.905.159,01 -8.595.690,00 -2.137.606,75
-2.214.491,46 -1.994.690,00
-607.266,72
-10.119.650,47-10.590.380,00 -2.744.873,47

24,9
30,4
25,9

21,2

-497.895,37
-497.895,37

-481.730,00
-481.730,00

-149.423,95
-149.423,95

31,0
31,0

-58.057,57
-197.469,27
-255.526,84

-60.000,00
-143.000,00
-203.000,00

-17.627,31
-48.020,28
-65.647,59

29,4
33,6
32,3

-954.554,64 -1.001.040,00
-275.691,52
-7.250,00
-1.230.246,16 -1.008.290,00

-254.355,22
-2.771,40
-257.126,62

25,4
38,2
25,5

Toimintakulut
-15.615.858,90-15.576.420,00 -4.066.557,68
Toimintakate
-13.586.596,03-13.482.570,00 -3.646.732,58
Verotulot
8.178.394,62 7.875.000,00 2.352.415,29
Valtionosuudet
Kunnan peruspalvelujen valtionsosu 4.963.394,00 5.022.070,00 1.253.352,00
Muut valtionosuudet
1.206.961,00
944.710,00
230.964,00
Valtionosuudet
6.170.355,00 5.966.780,00 1.484.316,00
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
13.418,80
12.000,00
Muut rahoitustuotot
5.506,15
3.500,00
69,93
Korkokulut
-35.956,46
-31.000,00
-1.410,24
Muut rahoituskulut
-184,31
-150,00
-29,56
Rahoitustuotot ja -kulut
-17.215,82
-15.650,00
-1.369,87

26,1
27,0
29,9

Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset

25,0
24,4
24,9

2,0
4,5
19,7
8,8

744.937,77

343.560,00

188.628,84

54,9

-337.413,34
-337.413,34

-345.850,00
-345.850,00

-27.854,95
-27.854,95

8,1
8,1

Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys
Rahastojen lisäys (+) tai vähennys

407.524,43
2.332,17
2.585,44

-2.290,00
2.330,00

160.773,89 -7020,7
194,35
8,3

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

412.442,04

40,00

160.968,24 02420,6
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022
Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

Aluevaalit
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-767,60
-470,00

-4.780,00
-750,00
-100,00

-911,09
-103,77
-106,56

19,1
13,8
106,6

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-1.237,60
-1.237,60
-1.237,60
-1.237,60
-1.237,60

-5.630,00
-5.630,00
-5.630,00
-5.630,00
-5.630,00

-1.121,42
-1.121,42
-1.121,42
-1.121,42
-1.121,42

19,9
19,9
19,9
19,9
19,9

Tilintarkastus
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1.892,17
-6.436,50
-131,77

-2.510,00
-8.770,00
-100,00

-1.368,60

15,6

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-8.460,44
-8.460,44
-8.460,44
-8.460,44
-8.460,44

-11.380,00
-11.380,00
-11.380,00
-11.380,00
-11.380,00

-1.368,60
-1.368,60
-1.368,60
-1.368,60
-1.368,60

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

Valtuusto
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

-17.413,43
-8.212,72
-1.800,61
-15.368,45

-13.770,00
-8.550,00
-500,00
-20.060,00

-1.098,80
-499,63
-4.941,00

12,9
99,9
24,6

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-42.795,21
-42.795,21
-42.795,21
-42.795,21
-42.795,21

-42.880,00
-42.880,00
-42.880,00
-42.880,00
-42.880,00

-6.539,43
-6.539,43
-6.539,43
-6.539,43
-6.539,43

15,3
15,3
15,3
15,3
15,3

1.540,54
3.502,25

5.000,00
147.400,00

Kunnanhallitus
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

5.042,79

152.400,00

-168.284,10
-20.611,24
-8.173,20
-262.445,36

-164.750,00
-25.920,00
-2.700,00
-17.220,00

-34.393,01
-16.365,63
-747,88
-4.672,13

20,9
63,1
27,7
27,1

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-459.513,90
-454.471,11
-454.471,11
-454.471,11
-454.471,11

-210.590,00
-58.190,00
-58.190,00
-58.190,00
-58.190,00

-56.178,65
-56.178,65
-56.178,65
-56.178,65
-56.178,65

26,7
96,5
96,5
96,5
96,5

Vanhusneuvosto
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022
Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

-1.400,00
-201,70
-117,13
-50,00

-2.390,00
-200,00
-200,00

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-1.768,83
-1.768,83
-1.768,83
-1.768,83
-1.768,83

-2.790,00
-2.790,00
-2.790,00
-2.790,00
-2.790,00

0
0
0
0

Muu toiminta
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

-1.383,96
-17.499,97
-210,00
-749,94

-1.170,00
-40.000,00

-320,76
-19.086,61

27,4
47,7

-600,00

-427,94

71,3

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-19.843,87
-19.843,87
-19.843,87
-19.843,87
-19.843,87

-41.770,00
-41.770,00
-41.770,00
-41.770,00
-41.770,00

-19.835,31
-19.835,31
-19.835,31
-19.835,31
-19.835,31

47,5
47,5
47,5
47,5
47,5

-5.581,08
-400,00

-1.000,00

-5.981,08
-5.981,08
-5.981,08
-5.981,08
-5.981,08

-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00

0
0
0
0

-150.174,11

-100.000,00

-38.020,28

38,0

-150.174,11
-150.174,11
-150.174,11
-150.174,11
-150.174,11

-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00

-38.020,28
-38.020,28
-38.020,28
-38.020,28
-38.020,28

38,0
38,0
38,0
38,0
38,0

-48.887,95

-50.000,00

-11.353,93

22,7

-48.887,95
-48.887,95
-48.887,95
-48.887,95
-48.887,95

-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00

-11.353,93
-11.353,93
-11.353,93
-11.353,93
-11.353,93

22,7
22,7
22,7
22,7
22,7

Nuorten työllistäminen
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Avustukset
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Työmarkkinatuen kuntaosuus
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Avustukset
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Verotus
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Palvelujen ostot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Yrityspalvelut
TULOSLASKELMA
Toimintakulut

Toteutuma
2022

Käyttö
%
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022
Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

-30.211,01
-5,03

-45.050,00

-7.038,66

15,6

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-30.216,04
-30.216,04
-30.216,04
-30.216,04
-30.216,04

-45.250,00
-45.250,00
-45.250,00
-45.250,00
-45.250,00

-7.038,66
-7.038,66
-7.038,66
-7.038,66
-7.038,66

15,6
15,6
15,6
15,6
15,6

Paikallinen kulttuuri
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot

-200,00

40,32

Toimintatuotot
Toimintakulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

-620,00
-1.905,76
-100,00

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Rahastojen lisäys (+) tai vähennys

-2.625,76
-2.585,44
-2.585,44
-2.585,44
2.585,44

0
0
0

0
0
0

0

0

0

-15.500,00

-10.000,00

-2.000,00

20,0

-15.500,00
-15.500,00
-15.500,00
-15.500,00
-15.500,00

-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00

-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

-63.976,33

-20.000,00

-182,40

0,9

-63.976,33
-63.976,33
-63.976,33
-63.976,33
-63.976,33

-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00

-182,40
-182,40
-182,40
-182,40
-182,40

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

-13.593,79

-10.000,00

-1.140,90

11,4

-13.593,79
-13.593,79
-13.593,79
-13.593,79
-13.593,79

-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00

-1.140,90
-1.140,90
-1.140,90
-1.140,90
-1.140,90

11,4
11,4
11,4
11,4
11,4

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Avustukset ja muu kehittäminen
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Avustukset
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Kaavoitus
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Palvelujen ostot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Palveluliikenne
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Palvelujen ostot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Vuokratalot / tytäryhtiöt
TULOSLASKELMA

40,32
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022
Tilinp.
2021

Toimintatuotot
Muut toimintatuotot

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

249,56

Toimintatuotot
Toimintakulut
Palvelujen ostot
Muut toimintakulut

-5.968,00
-40.277,19

-5.000,00
-32.000,00

-12.498,52

39,1

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-46.245,19
-45.995,63
-45.995,63
-45.995,63
-45.995,63

-37.000,00
-37.000,00
-37.000,00
-37.000,00
-37.000,00

-12.498,52
-12.498,52
-12.498,52
-12.498,52
-12.498,52

33,8
33,8
33,8
33,8
33,8

Markkinointi
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

-5.235,67
-17.768,28
-9.358,51
-88,01

-5.980,00
-25.000,00

-1.357,41
-105,09
-4.280,00

22,7
0,4
-100,0

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-32.450,47
-32.450,47
-32.450,47
-32.450,47
-32.450,47

-30.980,00
-30.980,00
-30.980,00
-30.980,00
-30.980,00

-5.742,50
-5.742,50
-5.742,50
-5.742,50
-5.742,50

18,5
18,5
18,5
18,5
18,5

127,11

94,48

-100,0

127,11

94,48

-100,0

Kirjanpito ja palkanlaskenta
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset

249,56

Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

-132.160,28
-76.858,59
-2.491,24
-10.781,10

-109.210,00
-36.860,00
-3.000,00
-14.940,00

-29.120,94
-34.519,72
-121,05
-3.609,00

26,7
93,7
4,0
24,2

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-222.291,21
-222.164,10
-222.164,10
-222.164,10
-222.164,10

-164.010,00
-164.010,00
-164.010,00
-164.010,00
-164.010,00

-67.370,71
-67.276,23
-67.276,23
-67.276,23
-67.276,23

41,1
41,0
41,0
41,0
41,0

Monistus
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot

10.581,95

9.600,00

Toimintatuotot
Toimintakulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

10.581,95

9.600,00

-2.943,00
-1.406,11
-6.232,84

-2.600,00
-1.000,00
-6.000,00

-284,01
-233,01
-1.679,44

10,9
23,3
28,0

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-10.581,95
0
0
0
0

-9.600,00
0
0
0
0

-2.196,46
-2.196,46
-2.196,46
-2.196,46
-2.196,46

22,9
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0

Postitus
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022
Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

1.570,25
-370,95
-1.199,30

1.400,00
-200,00
-1.200,00

-1.015,45

-72,5

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

0
0
0
0

0
0
0
0

-1.015,45
-1.015,45
-1.015,45
-1.015,45
-1.015,45

-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0

ICT-palvelut
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

-50.524,15
-42.514,21
-647,14
-2.796,00

-47.850,00
-41.200,00
-1.500,00
-3.800,00

-11.590,79
-14.139,91
-64,50
-951,00

24,2
34,3
4,3
25,0

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset

-96.481,50
-96.481,50
-96.481,50

-94.350,00
-94.350,00
-94.350,00

-26.746,20
-26.746,20
-26.746,20

28,3
28,3
28,3

-51,84
-51,84

-7.040,00
-7.040,00

-3,45
-3,45

Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-96.533,34
-96.533,34

-101.390,00
-101.390,00

-26.749,65
-26.749,65

26,4
26,4

Tekstinkäsittely
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset

1.589,53

Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

-46.320,06
-587,97
-696,30
-3.360,00

-43.070,00
-1.300,00
-300,00
-4.560,00

-10.089,35
-159,91
-28,73
-1.140,00

23,4
12,3
9,6
25,0

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-50.964,33
-49.374,80
-49.374,80
-49.374,80
-49.374,80

-49.230,00
-49.230,00
-49.230,00
-49.230,00
-49.230,00

-11.417,99
-11.417,99
-11.417,99
-11.417,99
-11.417,99

23,2
23,2
23,2
23,2
23,2

6.000,00
250.000,00

35,09
-0,02
62.499,99

-100,0

7.848,53
247.680,20

Siivouspalvelut
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

1.589,53

25,0

Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

255.528,73

256.000,00

62.535,06

24,4

-230.027,63
-3.254,02
-16.014,05
-3.326,45

-224.930,00
-2.000,00
-25.200,00
-3.760,00

-62.805,24
-956,89
-6.519,98
-896,53

27,9
47,8
25,9
23,8

Toimintakulut
Toimintakate

-252.622,15
2.906,58

-255.890,00
110,00

-71.178,64
27,8
-8.643,58 -7857,8
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Yhteistyötoimikunta ja työsuojelu
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Hlökunnan terv.huolto ja virkistystoimin
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset

Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

2.906,58
2.906,58
2.906,58

110,00
110,00
110,00

-3.804,24
-51,40

-3.590,00
-190,00
-200,00

-1.066,50
-104,84

29,7
55,2

-3.855,64
-3.855,64
-3.855,64
-3.855,64
-3.855,64

-3.980,00
-3.980,00
-3.980,00
-3.980,00
-3.980,00

-1.171,34
-1.171,34
-1.171,34
-1.171,34
-1.171,34

29,4
29,4
29,4
29,4
29,4

25.000,00
-20.000,00

-4.953,27

24,8

-8.643,58 -7857,8
-8.643,58 -7857,8
-8.643,58 -7857,8

5.019,09

Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

-6.197,22
-17,54
-235,45

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-6.450,21
-1.431,12
-1.431,12
-1.431,12
-1.431,12

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

-4.953,27
-4.953,27
-4.953,27
-4.953,27
-4.953,27

-99,1
-99,1
-99,1
-99,1
-99,1

-946,92
-18.964,40

-800,00
-20.500,00

-244,26

30,5

-19.911,32
-19.911,32
-19.911,32
-19.911,32
-19.911,32

-21.300,00
-21.300,00
-21.300,00
-21.300,00
-21.300,00

-244,26
-244,26
-244,26
-244,26
-244,26

1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

Maataloustoimen hallinto
TULOSLASKELMA
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

5.019,09

Asematupa
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot

1.000,00

Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

1.000,00
-47.309,24
-3.515,71
-2.639,83
-15.000,00

-46.660,00
-2.540,00
-3.200,00
-21.000,00

-11.018,46
-942,78
-681,66
-5.250,00

23,6
37,1
21,3
25,0

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos

-68.464,78
-68.464,78
-68.464,78
-68.464,78

-73.400,00
-72.400,00
-72.400,00
-72.400,00

-17.892,90
-17.892,90
-17.892,90
-17.892,90

24,4
24,7
24,7
24,7
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Nuorten työpaja
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Tuet ja avustukset

Tilinp.
2021

Budjetti
2022

Toteutuma
2022

Käyttö
%

-68.464,78

-72.400,00

-17.892,90

24,7

24.000,00

24.000,00

Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut

24.000,00

24.000,00

-46.434,56
-97,90
-1.022,86
-200,00

-44.260,00
-600,00
-2.210,00
-200,00

-10.181,79
-143,99
-251,94

23,0
24,0
11,4

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-47.755,32
-23.755,32
-23.755,32
-23.755,32
-23.755,32

-47.270,00
-23.270,00
-23.270,00
-23.270,00
-23.270,00

-10.577,72
-10.577,72
-10.577,72
-10.577,72
-10.577,72

22,4
45,5
45,5
45,5
45,5

10.622,27
40.124,80
251.432,01

10.600,00
35.000,00
397.400,00

35,09
94,46
62.499,99

0,3
0,3
15,7

302.179,08

443.000,00

62.629,54

14,1

-758.717,49
-388.169,26
-47.478,03
-166.074,11
-362.210,09

-690.720,00
-365.630,00
-40.410,00
-111.000,00
-125.540,00

-173.099,60
-115.065,16
-13.534,94
-40.020,28
-36.065,56

25,1
31,5
33,5
36,1
28,7

Toimintakulut
Toimintakate
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset

-1.722.648,98 -1.333.300,00
-1.420.469,90
-890.300,00
-1.420.469,90
-890.300,00

-377.785,54
-315.156,00
-315.156,00

28,3
35,4
35,4

-51,84
-51,84

-7.040,00
-7.040,00

-3,45
-3,45

Tilikauden tulos
Rahastojen lisäys (+) tai vähennys

-1.420.521,74
2.585,44

-897.340,00

-315.159,45

35,1

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-1.417.936,30

-897.340,00

-315.159,45

35,1

TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut

Pöytäkirja
Julkinen
2.5.2022

HUMPPILAN KUNTA
Kunnanhallitus

Nro
6/2022

94 §

LOUNAIS-HÄMEEN MUSIIKKIPÄIVÄT RY:N JA HUMPPILAN KUNNAN
YHTEISTYÖSOPIMUS

Asianumero

D/104/00.02.01/2022

Sivu 47

Kunnanhallitus 2.5.2022 94 §
Valmisteluteksti

Lounais-Hämeen Musiikkipäivät ry on esittänyt Humppilan kunnalle
yhteistyösopimusta koskien kesän 2022 tapahtumia, ja Humppilan kunnan
osallisuutta tapahtumajärjestäjänä ja että Humppilan kunta tulisi muiden
Lounais-Hämeen kuntien tapaan tukemaan vuonna 2022 musiikkipäiviä.
Yhteistyön myötä musiikkipäivät järjestää kuluvan vuoden aikana Humppilassa
vähintään kaksi konserttia. Tuen määrä vuonna 2022 on 2000 euroa. Lisäksi
kunta tulee naapurikuntien tapaan musiikkipäivien yhteisöjäseneksi vuodeksi
2022 yhteisöjäsenen vuosimaksun hinnalla 50 euroa.

Valmistelijat

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. 044 706 4447

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimuksen vuoden 2022 osalta, 2000
euroa, ja liittyä tapahtuman yhteisöjäseneksi hintaan 50 euroa/vuosi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja
Julkinen
2.5.2022

HUMPPILAN KUNTA
Kunnanhallitus

Nro
6/2022

95 §

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTION VÄYLÄVERKON
INVESTOINTIOHJELMAAN VUOSILLE 2023–2030

Asianumero

D/103/00.01.02/2022

Sivu 48

Kunnanhallitus 2.5.2022 95 §
Valmisteluteksti

Väylävirasto pyytää 2.5.2022 mennessä lausuntoa luonnoksesta valtion
väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023-2030. Vuosittain julkaistava
ensimmäinen investointiohjelma 2022-2029 valmistui joulukuussa 2021.
Väylävirasto pyytää avoimella lausuntopyynnöllä vuosittain päivitettävästä
investointiohjelmasta lausuntoja, jonka kautta erilaiset vaikutukset ja tieto
tulee näkyväksi. Viimeksi Humppilan kunta on lausunut investointiohjelmasta
9/2021. (https://www.humppila.fi/client/humppila/userfiles/poytakirjanettiin-139.pdf)
Humppilan lausunto 2.5.2022
Helsingin ja Porin välinen valtatie 2 ja sen kehittäminen on huomioitu
investointiohjelmassa. Erityisesti valtatie 2:n parantaminen Humppilan
kohdalla puoltaa paikkaansa 1A korissa (7 milj euroa). Valtatie 2 on tunnistettu
kehittämistarpeena myös liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa. Sen
sijaan Valtatie 9:n merkitystä Tampereen ja Turun välillä ei ole riittävästi
tunnistettu, eikä siihen kohdistettuja toimenpiteitä voida pitää riittävinä.
Valtatie 9 on valtakunnallisesti merkittävä pääväylä ja sitä myötäilevä rautatie
on Suomen kattavin yhtenäinen poikittaisväylä.
Investointiohjelmassa vuosina 2023-2030 toteutukseen ehdolla olevat nimetyt
perusväylänpidon parantamishankkeet (Taulukko 9) on esitetty (Vt 9)
Nuutajärvi-Urjala, liittymä- ja yksityistiejärjestelyt, Urjala (2,2 milj. euroa), jota
voidaan pitää erittäin tervetulleena.
Humppilassa Vt 9-Vt2 risteysalueelle on valmistunut loppuvuonna 2021
vahvistuneet yritysalueen yleis- ja asemakaavat, ja alueen rakentuminen
edellyttää liittymäjärjestelyjä alueelle. Kyseiset järjestelyt pitää niin ikään
huomioida valtakunnallisessa investointiohjelmassa.
Luonnoksen mukaan rahoitus kohdistuu edelleen suurimmaksi osaksi
pääväyliin, joilla tapahtuu suurin osa maan ajoneuvoliikenteen
liikennesuoritteesta. Kuitenkin suhteutettuna tien muuhun käyttöön ovat
alemmankin tieverkon kuljetusmäärät merkittäviä. Mutta alempaa tieverkkoa
ei ole ollenkaan riittävässä määrin mitoitettu muun muassa raskaisiin
biotalouden kuljetuksiin. Esimerkiksi Kanta-Hämeen maakunnassa niin sanottu

HUMPPILAN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
Julkinen
2.5.2022

Nro
6/2022

Sivu 49

vihreä kasvu on nostettu keskeiseen rooliin. Se perustuu pitkälti nimenomaan
biotalouden raaka-aineisiin ja materiaalivirtoihin. Alemman asteisen tieverkon
tasoa tulee parantaa, jotta nämä ilmastonmuutoksen torjuntaa tukevat
tavoitteet voivat toteutua. Kuljetukset isossa mitassa keskittyvät pääteille, niin
kuljetusten ongelmat keskittyvät alempaan tieverkkoon. Tämä on selvä
jarruttava tekijä, joka estää monien alueellisten tavoitteiden toteutumista,
olivat nämä sitten biotalouteen, muuhun maaseudun yritystoimintaan tai
asumisviihtyvyyteen liittyviä tavoitteita. Näitä näkökulmia tulisi vielä nostaa
esiin valtion väyläverkon investointiohjelmassa.
Valmistelijat

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. 044 706 4447

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää antaa yllä olevan lausunnon valtion väyläverkon
investointiohjelmaan vuosille 2023-2030.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja
Julkinen
2.5.2022

HUMPPILAN KUNTA
Kunnanhallitus
96 §

OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA OS. PETSAMONTIE

Asianumero

D/107/10.00.02.04/2022

Nro
6/2022

Sivu 50

Kunnanhallitus 2.5.2022 96 §
Valmisteluteksti

Sami Kakko, Forssan Lava ja Huolto Oy / Humppilan Metalli Oy on tehnyt
Humppilan kunnalle 50 000 euron ostotarjouksen n. 1,54 ha:n määräalasta
Petsamontien länsipuolelta, kiinteistöstä 103-402-61-3 (Humppilan meijeri).
Petsamontien itäpuolelta kunta on myynyt vuonna 17.4.2020 n. 2,1 ha:n
määräalan kauppahintaan 20 000 euroa, mutta alueiden puustot eivät ole
arvoltaan vertailukelpoisia. Tarjouksen kohteena oleva maa-alue on
asemakaavoitettu yritystonttimaaksi.
Humppilan Metalli Oy:n omistama kiinteistö 103-402-44-13 rajoittuu
tarjouksen kohteena olevaan alueeseen rajanaapurina pohjoispuolella. Yrittäjä
on perustellut ostotarjoustaan mahdollisella yritystoimintaan liittyvänä
piha/varastointialueen maltillisella laajentamisella, mutta ei ole myötämielinen
kunnan suunnittelemiin laajoihin metsähakkuisiin alueella. Alueella on runsas
puusto (kuusikko) ja se on ollut sisällytettynä Humppilaan laadittuun
metsänhoitosuunnitelmaan.
Tekninen lautakunta on pyytänyt teollisuustonttien osalta tarjouksia
metsänhoidollisista toimenpiteistä ja UPM on voittanut tarjouskilpailun.
Tekninen lautakunta on hyväksynyt tarjouksen ja sopimus on allekirjoitettu.
Tarjouksen tehnyt yrittäjä tuli metsähakkuista tietoiseksi
maisematyöilmoituksen johdosta. UPM on esittänyt, että mikäli kunta voisi
osoittaa toisen, puustoltaan samankaltaisen, kuusikkoalueen hakkuisiin,
voitaisiin sopimus siirtää toisaalle.

Valmistelijat

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. 044 706 4447

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Sami Kakkon ostotarjouksen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

LIITE_Ostotarjous
LIITE_Petsamontie1
LIITE_Petsamontie2
LIITE_Petsamontie3
LIITE_Kaava 17 Kirkonseutu kartta ja määräykset

LIITE: Kunnanhallitus 2.5.2022 / 96 §

Ostotarjous
Olisin kiinnostunut ostamaan liitteissä näkyvän määräalan kiinteistöstä 103-402-61-3. Alueen koko
on n. 1.6 ha. Kyseinen alue rajoittuu nykyiseen tonttiin, jolla toimimme. Varastotilojen ja pihaalueen laajennukseen sijainti olisi ensiluokkainen.
Tarjoan määräalasta puustoineen 50 000€.
Terveisin: Sami Kakko
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Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N: 6758825.62, E: 302610.734
Karttatuloste ei ole mittatarkka. Kiinteistörajat ja -tunnukset päivitetään toistaiseksi vain kerran viikossa.
Rekisteripalvelujen kautta kartalle haetut palstat ja määräalat ovat ajantasaiset.
Tulostettu Kiinteistötietopalvelusta 22.03.2022.
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Pöytäkirja
Julkinen
2.5.2022
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97 §

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ KHALL 7.2.2022 §
25

Asianumero

D/108/03.04/2022

Kunnanhallitus 2.5.2022 97 §
Valmisteluteksti

Humppilan kunnanhallitukselle on 14.4.2022 saapunut Hämeenlinnan hallintooikeudelta lausuntopyyntö koskien kunnanhallituksen 7.2.2022 tekemää
päätöstä 'Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä 352 §/13.12.2021'.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa liitteenä olevan valituksen johdosta
antamaan lausunnon ja liittämään asiakirjoihin jäljennökset valituksenalaisen
päätöksen perusteena olevista asiakirjoista.
Lausunnossa tulee antaa selostus asiasta, vastata oikeudenkäynnin osapuolten
esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausua esitetystä
selvityksestä. Lausunto ja asiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle
viimeistään 16.5.2022.
Lausuntopyyntö ja välipäätös ovat liitteinä. Hallintojohtaja valmistelee
annettavan lausunnon ja se esitetellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

Valmistelijat

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää annettavan lausunnon sisällöstä.

Käsittely

Tuomo Haaksi jääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Erkki
Ojanen toimi pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän kohdalla.

Päätös

Kunnanhallitus päätti antaa liitteenä olevan lausunnon hallinto-oikeudelle ja
merkitä välipäätöksen tietoonsa saaduksi.

Liitteet

LIITE_välipäätös
LIITE_Lausuntopyyntö
LIITE_Lausunto HAO

LIITE: Kunnanhallitus 2.5.2022 / 97 §

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS

VÄLIPÄÄTÖS

H656/2022

14.04.2022
Dnro 575/03.04.04.04.10/2022

Asia

Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittajat

Jukka Lintukangas asiakumppaneineen

Päätös, josta valitetaan
Humppilan kunnanhallituksen päätös 7.2.2022 § 25
Asian käsittely kunnan viranomaisissa
Kunnanhallitus on 13.12.2021 (§ 352) päättänyt valita Reetta Räsäsen (Kesk.),
Tanja Leinosen (Kok.) ja Reija Kaarion (SDP) Humppilan kunnan edustajiksi
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 8.6.2022 pidettävään
yhtymäkokoukseen sekä alkuvuonna 2022 mahdollisesti pidettävään
ylimääräiseen yhtymäkokoukseen.
Humppilan Perussuomalaisten valtuustoryhmä on hakenut päätökseen
oikaisua.
Kunnanhallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt
oikaisuvaatimuksen.
Vaatimukset hallinto-oikeudessa
Jukka Lintukangas ja muut Humppilan Perussuomalaisten valtuustoryhmän
jäsenet ovat vaatineet, että kunnanhallituksen päätökset kumotaan ja
valintapäätöksen täytäntöönpano kielletään.
Seutukunnallisissa neuvotteluissa päätettiin, että yhtymäkokouksen kolmannen
varapuheenjohtajan paikka kuuluu Humppilan kunnan Perussuomalaiset r.p:n
valtuutetulle. Kunnanhallitus on tehnyt seudullisen neuvottelutuloksen
vastaisen päätöksen jättäessään valitsematta kunnan edustajaksi
Perussuomalaiset r.p:n valtuutetun. Valittajat ovat oikaisuvaatimuksessaan
vaatineet kunnanhallitukselta selvitystä ja perusteita valitsematta jättämiselle.
Valittajien vaatimaa selvitystä ja perusteita ei kuitenkaan ole kirjattu
valituksenlaiseen päätökseen.

LIITE: Kunnanhallitus 2.5.2022 / 97 §

2 (3)

Perussuomalaiset r.p:tä on syrjitty asiassa. Muiden puolueiden edustajien
osalta on noudatettu seudullista neuvottelutulosta. Päätös ei myöskään ole
kunnan edun mukainen, Yhtymäkokouksen puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja
puheoikeus yhtymähallituksen kokouksissa. Kunnanhallituksen päätöksen
johdosta Humppilan kunnalla ei ole puheenjohtajistossa edustajaa eikä siten
myöskään läsnäolo- ja puheoikeutettua yhtymähallituksen kokouksissa.
Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut
Hallinto-oikeus ei kiellä täytäntöönpanoa.
Hallinto-oikeus ratkaisee valitusasian myöhemmin erikseen.
Perustelut
Kuntalain 135 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on
saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos
oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi
taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen
kieltää täytäntöönpanon.
Kunnanhallituksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt
aihetta.
Muutoksenhaku
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 108 §:n 1 momentin säännös
huomioon ottaen tähän päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta
valittamalla.
Hallinto-oikeuden kokoonpano
Esittelijä Kaija Laitanen
Asian on ratkaissut hallinto-oikeuden jäsen Jussi-Pekka Lajunen.
Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden
asianhallintajärjestelmästä.

LIITE: Kunnanhallitus 2.5.2022 / 97 §
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Jakelu
Päätös

Jukka Lintukangas
saantitodistuksin

Jäljennös

Humppilan kunnanhallitus, jonka on kuntalain 142 §:n mukaisesti ilmoitettava
päätöksestä
sähköpostitse

sil
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden yhteystiedot
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 HÄMEENLINNA
Puhelinnumero: 029 56 42210
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Puhelujen hintatiedot: 029 56 –alkuisiin numeroihin soitettaessa
puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen
paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus/fi/
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Vastaanottaja
Humppilan kunnanhallitus
Muutoksenhaunalainen päätös
Humppilan kunnanhallitus 07.02.2022 g 25

Valittaja
Jukka Lintukangas asiakumppaneineen

LAUSUNTOPYYNTö
Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa oheisen valituksen johdosta

1. antamaan lausunnon ja

2.

liittämään asiakirjoihin jäljennökset valituksenalaisen päätöksen perusteena olevista asiakirjoista.

Lausunnossa tulee antaa selostus asiasta, vastata oikeudenkäynnin osapuolten esittämiin vaatimuksiin
niiden perusteluihin sekä lausua esitetystä selvityksestä.
Lausunto j a

as

ja

iakirj at on toimitettava hallinto-oikeudel le viim eistään 16.5.2022.

Tätä lähetettä tai sen liitteitä ei tarvitse palauttaa. Mikäli mahdollista, pyydämme toimittamaan lausunnon
ja pyydetyt asiakirjat sähköisesti virastopostiin hameenlinna.hao@oikeus.fi. Sähköisesti lähetettyjä
asiakirjoja ei tarvitse lähettää lisäksi postitse.

Kaija Laitanen
hall into-oikeustuomari
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Hämeenlinnan hallinto-oikeuden yhteystiedot
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, I 3 I 00 HÄMEENLINNA
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 HÄMEENLINNA
Puhelinnum ero; 029 56 42210
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti : hameenlinna.hao@oikeus.

fi

Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Puhelujen hintatiedot: 029 56 -alkuisiin numeroihin soitettaessa puheluista peritään vain soittajan oman
operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla
https //oikeus. fi lhal lintooikeudet/trameenl innanhal linto-oikeus/fi /
:
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Humppilan kunnan kunnanhallituksen 13.'12.2021 / 352$:n tekemään ja
H umppilan Pe russuomalaisen puolueen oika isuvaatimuksesta 7 .2.2022
/ 25$ : n annettu un päätökseen, hae m me m u utosta kun nal lisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen hakee muutosta Humppilan kunnanvaltuuston
Perussuomalaisen puolueen valtuustoryhmä.
Valtuusto ryh män puheenjohtaja
Jukka Lintuka

Valitusaika
Humppilan kunnanhallituksen 7 .2.2022 kokouksen pöytäkirja on
asetettu nähtäväksi 14.2.2022 Humppilan kunnan kotisivuille.
Valitusaika on 7+30 päivää.
Liite 1 Humppilan kunnanhallituksen 7.2.2A22 kokouskutsu sekä ote
25$ pöytäkirjasta.

Valitusperusteet
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa Kuntalain 16
luvun 137$:n mukaan hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka
on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös se, jolla on 1 tai 2 momentin nojalla oikeus
tehdä kunnal lisvalitus.
Humppilan kunta on yhtenä jäsenkuntana Forssan Seudun
Hyvinvointikuntayhtymässä, jota käytämme valituksessa myöhemmin
lyhennelmänä FSHKY.
Muut FSHKY:n jäsenkunnat ovat Forssa, Tammela, Jokioinen, Ypäjä
sekä Somero.
1 0.8.2021 Forssa n kau pu ngintalolla käydyissä lopullisissa seud ullisissa
paikkaneuvotteluissa päätettiin mm. FSHKY:n yhtymäkokouksen
pu heenjohtaj iston pa ikat ku n n ille, valinta suoritettii n seud u llisesti
puolueiden saamaan äänimäärään perustuen, suhteellisella
vaalitavalla.
Neuvottelujen tuloksena päätettiin mm. yhtymäkokouksen 3. vpj:n
paikka Humppilan kunnan Perussuomalaisen puolueen
kunnanvaltuutetulle.
Liite 3:n [ite 211 ja 212.
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Kuntalain 8 luvun 60$:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin
yhtymäkokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai
jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.
FS H KY n yhtymäkokoused ustajan ku h unkin yhtymäkokoukseen
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus, näin ollen
kunnanvaltuusto ei ole ollut toimivaltainen viranomainen päättämään
H umppila n ku n nan yhtymäkokoused ustajista kunna nvaltu uston
26.8.2021 pidetyn kokouksen 61 $:ssä.
:

Edellä mainittuun perustuen, Humppilan kunnanhallituksen 13.12.2021
tekemä päätös ei ole koskenut 26.8.202161$:n täytäntöönpanoa, vaan
kunnanhallitus on 13.12.2021 kokouksen 352$:ssä valinnut
Seufiiavaan FSHKY: nyhtymäkokoukseen uudet
lhtfmakokousedustajåt, josta päätöksestä on tehty kyseinen

öikaisuvaatimus.
fl-"
ksessa vaad

itti in, etta kuÄ n anha I I itus ku moaa
ö ik"iruu""timu
ja valitsee FSHKY:n
päätoksen
3525/1 3.12.2021

yhtymäkokousedustajat uudelleen, huomioiden päätöksessään
seutuku n nalliset neuvottelutulokset.
Oikaisuvaatimuksessa vaadittiin lisäksi Humppilan kunnanhallitukselta
selvitystä ja perusteita 13.12.2021 kokouksen 352$:ssä tekemäänsä
päätöksee n ol la valitsematta H ump pi lan Pe russuomalaista ed ustajaa,
vasten seutu kun nal lisia neuvottelutu loksia FS H KY: n
yhtymäkokousedustajaksi.
Humppilan kunnanjohtaja Jyri Sarkkinen teki kunnanhallituksen
7.2.2022 kokouksen 25$:n, erittäin selkeään ja myös seutukunnallisiin
neuvottelutuloksiin perustuvaan pohjaesitykseen, muutetun
päätösesityksensä jossa kunnanhallitus päättää kuitenkin hylätä
oikaisuvaatimuksen laillisuusvirheiden puuttuessa; "kunnanhallitus on
1 3.12.2021 352$: ssä päätösvaltaisena toim ielimenä ku ntala in
mukaisesti valinnut FSHKY:n yhtymäkokousedustajat eikä päätöksen
syntym isessä ole tapa htu n ut laillisu usvirheitä".
Kunnanhallitus teki päätöksensä kunnanjohtajan muutetun
päätösesityksen m uka isesti.
Vaatimaamme selvitystä ja perusteita ei kuitenkaan ole 17.1 kokouksen
16$:n päätöksessä kuin myöskään kirjattu 7.2'2022 kokouksen 25$:n
päätökseen.
Liite 2 Humppilan kunnanhallituksen
kokouksen pöytäkirjan ote liitteineen
Liite 3 Humppilan kunnanhallituksen
kokouksen pöytäkirjan ote liitteineen

13.12.2021 kokouskutsu ja
päätöksestä 352$.
17 .1.2022 kokouskutsu ja
päätöksestä 16$'
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Valituksen muoto ja sisältö
Humppilan kunnassa ei ole kunnioitettu seudullisten
paikkaneuvottelujen päätöksiä Humppilan Perussuomalaisen puolueen
kohdalla.
FSHKY:n muille puolueille neuvotellut edustuspaikat on Humppilan
ku nnassa päätetty ku itenki n täyttää seudu llisten neuvottel utu losten
mukaisesti.
Katsomme että kyseessä on vähemmistÖnä kolme uutta
valtuustopaikkaa saaneen puolueen syrjimistä Humppilan kunnassa.
Edellä mainitun kunnanhallituksen 13.12.2021 352$:n päätöksen
johdosta katsomme myös, että Humppilan kunnanhallitus on tehnyt
seud u llisten neuvottelutu losten vastaisen päätöksen jättää valitsematta
kunnan edustajaksi Humppilan perussuomalaisen puolueen
valtuutettua.
Lisäksi kunnanhallituksen 13.12.2021352$:n päätÖs ei ole kunnan
edun mukainen, koska yhtymäkokouksen puheenjohtajistolla on läsnäja puheoikeus myös yhtymähallituksen kokouksissa.
Kunnanhallituksen päätöksen johdosta Humppilan kunnalla ei ole
yhtymäkokouksen puheenjohtajistossa kunnan edustajaa, kuin
myöskään yhtymähallituksen kokouksissa Humppilan kunnan
edustajaa läsnä- ja puheoikeudella.
Kunnanhallituksen 13.12.2021 kokouksen 352$:n päätöksestä tehdyn
oikaisuvaatimu ksemme johd osta vaad i mme kun n al lisval ituksel la
Hämeenlinnan hallinto-oikeutta ratkaisemaan asian, että päätös
yhtymäkoko used ustaj ien va i n na sta 1 3. 1 2.2021 ja
oikaisuvaatimuksemme käsittelyistä kumotaan hallinto-oikeuden
päätöksellä ilman va litusoikeutta.
I

Vaad imme myös hal linto-oikeuden asettamaan täytä ntöön panokiello n
valituksen alaiselle ku nnan h allitu ksen 1 3.12.2021 352$ n päätöksel le,
ku n nes hallinto-oikeus tekee valitukseen ratkaisu nsa.
:

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna
Sähköpostioso ite : hameen

I

in na.

hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinvaihde: 029 56 42210 (asiakaspalvelu)
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Humppilan Perussuomalaisen puolueen valtuustoryhmä psta
Jukka Lintukangas
.-1

Valituksen liitteet
Liite 1 Humppilan kunnanhallituksen 7.2.2022 kokouskutsu sekä ote
25$ pöytäkirjasta
Liite 2 Humppilan kunnanhallituksen 13.12.2021 kokouskutsu ja
kokouksen pöytäkirjan ote liitteineen 352$ päätöksestä
Liite 3 Humppilan kunnanhallituksen 17 .1.2022 kokouskutsu ja
kokouksen pöytäkirjan ote liitteineen 16$ päätöksestä
Liite 4 Forssan Lehti 5.1 .2022 Mielipidekirjoitus.
Liite 5 Forssan Lehti2l .1.2022 "Luotimme ihmisiin mutta menimme
lankaan".

Oikeudenkäyntimaksu
voi periä mu utoksen hakuasian käsittelystä
oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja
eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
Hal linto-oikeus

26.7j993ny.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää lisää
Humppilan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Kisakuja 2, 31640 Humppila
Käyntiosoite: Kisakuja 2, 31640 Humppila
Sähköpostiosoite: kirjaamo@humppila.fi
A44706 4419 neuvonta
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma - pe klo

I - 15
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/trr€ /
HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

KOKOUSKUTSU

2t2022

KOKOUSAIKA

Liite

Maanantai 7.2.2022 klo 18.00 -

KOKOUSPAIKKA

Nro

Hybridi: Teams ja Valtuustosali, Kunnantalo

13

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus
Tiedoksi merkittävät asiat
Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Forssan seudun suunnitelma ikääntyneen väestön
tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
palvel uiden järjestämiseksi ja kehittäm iseksi vuosille
2021-2024
Työturvallisuuslain mukainen ilmoitus

ASIAT

ITELT
23
24
25
26
27

28 (Salainen,
JulkL 24)
29
30
31

32
33

14

Kouluku ljetusten kilpail utus
Edustaja hyvinvointityön ja -johtamisen
yhdyspintatyöhön
Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyyntö koskien
Passiivisen infran määritelmät ja soveltuvuus -selvitystä
Oikaisuvaatimus ku nnanhallituksen päätökseslä 352
st13.12.2021
Sisäisen tarkastuksen suorittajan nimeäminen

Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 14.2.2022
alkaen kotisivuilla

PUHEENJOHTAJA
JULKIPANOTODISTUS

Merk. KariAhola
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
2.2.2022
Todistaa:
moitusta u lu n hoitaia
II
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Nro

Mranomainen

HUMPPILAN KUNTA
\f,NNAnlN']rLLI
KOKOUSAIKA
KOKOIISPAIKKA
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(la meftintå sllE, kuka
tolmll puhe€nJohtalsna)

KOKOUSPövrÄrcn lA
maanantaina7.2.2O22 klo 18.00

-

2t2022

19.40

Valtuustosali + Teams, Kunnantalo
Kari Ahola, pj.
Reija lGario, vpj.
Markku Niininen, j.
ErkkiOjanen, j.
Tanja Leinonen, j.
Tuomo Haaksi, j.
Virpi Hautala, j.
Kimmo Remes, vj. (paikalla 25 $)

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

B låsnåolon peruste

Poissa
Marita Ketola, kunnanvaltuuston pj. (Teams)
Vesa-Pekka Hirvioja, kunnanvaltuuston I varapj.
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijä
Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäiä
Poissa: Juha Laaksonen, kunnanvaltuuston ll varapj

LAILLISUUS JA

pÄÄrösvru-rRsuus

23S

POYTAKIRJAN

TARIGSTUSTAPA
tarkastuspalkka ja - alka sekä
tad€stajlen vallnta talkka
merkin€i ed€llisen kokouksen
pöytåklrjan brkastamlseltsl

24S

ASIAT JA VALITUSOSOITUS

25-35 S

POYTAKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PöYTÄKRJAN TARI<ASTUS
Pöytåkirja on tarkastetu la
todettu kokouks€n kulun
mukalseksi.
Pöytiiklrjan kåslttelylehdet on
samalla yarustettu
nlmlklrlalmlllamme

POYTAI(RJAN

nÄirÄuu-nolo

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

KariAhola
Tarkastusaika

Susanna Hokkanen

11.2.2022

Markku Niininen
Paikka ja pvm
1 4.2.2022 kunnan kotisivu illa

Allekirjoitus
ilmoitustaulunhoitaia

ErkkiOjanen
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HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

KOKOUS
212022

-

KOKOUSAIKA

Liite

Maanantai 7,2.2022 klo 18.00

KOKOUSPAIKKA

Nro

Hybridi: Teams ja Valtuustosali, Kunnantalo

ITELT

19.40

T ASIAT

23
24
25

26
27
28

13

29 (Salainen,
JulkL 24)
30
31

32

14

33
34

15

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus
Oi ka isuvaatim us kun nan ha ll itukse n päätöksest ä 352
s|13.12.2021
Tiedoksi merkittävät asiat
Kunnanvaltuuston päätösten täytä ntöönpano
Forssan seudun suunnitelma ikääntyneen väestön
tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
pa lvelu iden jä rjestämiseksi ja kehittämiseks i vuosil le
2021-2024
Työturvallisuuslai n mukainen ilmoitus
Koulukuljetusten kilpailutus
Edustaja hyvinvointityön ja -johtamisen
yhdyspintatyöhön
Lii kenne- ja vi esti ntävi rasto n lausuntopyyntö koskien
Passiivisen infran måäritelmät ja soveltuvuus -selvitystä
Sisäise n tarkastukse n s uorittajan n imeäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen
toi mi ntojen siirto Kanta-Hämeen hyvinvoi ntia lueelle

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusoso itus, pidetään yleisesti nähtävånä 1 4.2.2022

alkaen kotisivuilla
PUHEENJOHTAJA
JULKIPANOTODISTUS

Merk. KariAhola
Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
2.2.2022
Todistaa:

llmoitustaulun
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@

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
7.2.2022

2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISU US

Khall23 $

n na nhallituksen päätöksen 1 3.1 2.20211358 $:n mu kaa n
kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti
kunkin kuukauden I maanantaina kunnanhallituksen
kokoushuoneessa alkaen klo 18.00 sekä kuukauden lll
maanantaina alkaen klo 18.00.

Ku

Kunna nh allituksen päätöksen 1 3. 1 2.2021/358 $ n mu ka an
esityslistat lähetetään sähköpostilla viimeistään kokousta
edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja
kunnanva ltu uston puheenjohtajil le sekä tulostetaa n paperisen a
niille kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston
puheenjohtajille, jotka haluavat esityslistan paperisena.
Esitys listat ovat noudettavissa ku n na nvirastolta.
:

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

Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja ntarkastajien nimikirjaimet

Hallitus
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W

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
7.2.2022

us

KSEN PÄÄTÖKS ESTÄ 352

or KAts uvAATr

Khall 16 $
17.1.2022
Liite 8,9, 10,

11

M

KU NNAN HALLITU

4

Et 1

3.12.2021

Humppilan kunnanhallitus on saanut 28.12.2021 (lähetetty 28.12.
rjaa moon, josta eteenpä in 29.1 2.) o ika isuvaatimuksen
kunna n hall itu ksen päätöksest ä 352 Sl 1 3.1 2.2021 . Päätös koskee
edustajien nimeämistä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän
yhtymäkokoukseen.
ki

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että kunnanhallitus kumoaa 352
5113.12.2021 päätöksen ja valitsee FSHKY:n
yhtymäkokousedustajat uudelleen, huomioiden päätöksessään
seutukunnalliset neuvottelutulokset, jossa päätettiin mm.
yhtymäkokouksen puheenjohtajien paikat kunnille ja kuntien
puolueille, joista yhtymåkokouksen 3. vpj:n paikka on Humppilan
kunnan Perussuomalaisen kunnanvaltuutetun. Humppilan
Perussuomalaisten valtuustoryhmän yhtymäkokousedustajaksi
valittakoon kunnanvaltuutettu Mika Paavilainen.
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan lisäksi Humppilan
kunnanhallitukselta selvitystä 13.12.2021 kokouksen 352 $:ssä
tekemäänsä päätökseen olla valitsematta Humppilan
Perussuomalaista edustajaa, vasten seutukunnallisia
neuvottelutu loksia FS HKY: n yhtymäko koused ustajaksi, vaikka
kysei sissä neuvotte luissa päätettii n yhtymäkokouksen 3. vpj: n
paikka Perussuomalaisten Humppilan edustajalle.
Kunnanvaltuusto on päättänyt 26.8.2021S 61 FSHKY:n
yhtymäkokouksen Humppilan kunnan edustajiksi Reetta Räsäsen
(kesk.), Reija Kaarion (sdp.) ja Tanja Leinosen (kok.).
Päätöksestä ei ole tehty kunnallisvalitusta hallinto-oikeuteen
valitusajan kuluessa. Kunnanhallitus on täytäntöönpannut
påätö ksen ja påättånyt val ita yhtymäkokoukse n ed ustajiksi
valtuuston valitsemat henkilöt.
Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, mikäli
1) päätös, johon oikaisua haetaan, koskee vain asian valmistelua
tai täytäntöönpanoa
2) oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole asianosainen eikä kunnan
jäsen
3) oikaisuvaatimusaikaa ei ole noudatettu
Kunnanhallituksen päätöksen 261 Sll 3J2.2021 osalta päätös
koskee asia n täytäntöönpanoa.

Pöytäkirja ntarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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@

Kokouspvm
7.2.2022

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

orKArs uvAATtM us
Khall 16 $
17.1.2022
(jatkoa)

KU N NAN HALL|TU KSEN

5

PÄÄTö KSESTÄ 352 St 1 3.1 2.2021

Oikaisuvaatimus sekä siihen toimitetut liitteet ovat liitteinä

Valmistelija:

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p.044 729 4881
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 7OO 4447

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää jättää asian tutkimatta, koska päätös
johon haetaan oikaisua, koskee vain täytäntöönpanoa.
Kunnanvaltuusto on päättänyt 26.8.2021$ 61 FSHKY:n
yhtymäkokouksen Humppilan kunnan edustajiksi Reetta Räsäsen
(kesk.), Reija Kaarion (sdp.) ja Tanja Leinosen (kok,).
Päätöksestä ei ole tehty kunnallisvalitusta hallinto-oikeuteen
valitusajan kuluessa. Kunnanhallitus on täytäntöönpannut
päätöksen ja päättänyt n i metä yhtymäkokouksen ed ustajiksi
valtuuston valitsemat henkilöt.

Päätös:

Hyvä ksytti in ehdotuksen mukaisesti.

Tuomo Haaksijääväsi itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.

Khall2s $

Edellisen päätöksen jälkeen on tullut ilmi, että kuntalain I luvun
60 $:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan
valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Näin ollen
kunnanvaltuusto ei ole ollut toimivaltainen viranomainen
päättämään yhtymäkokousedustajista 26.8.2021 61 $:ssä.
Tästä johtuen kunnanhallituksen 13.12.2021tekemä päätös ei ole
koskenut täytäntöönpanoa vaan kunnanhallitus on
ko ko u ksessaa n vali n nut yhtymä ko koused ustajat ja asiasta o n
tehty oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että kunnanhallitus kumoaa 352
5113.12.2021 päätöksen ja valitsee FSHKY:n
yhtymäkokousedustajat uudelleen, huomioiden päätöksessään
seutukunna liset ne uvottel utulo kset, jossa päätetti n m m.
yhtymäkokouksen puheenjohtajien paikat kunnille ja kuntien
puolueille, joista yhtymäkokouksen 3. vpj:n paikka on Humppilan
kun nan Perussuomalaisen kunnanvaltuutetun. Humppilan
Perussuomalaisten valtuustoryhmän yhtymäkokoused ustajaksi
val ittakoo n kunnanvaltu utettu M ika Paavil ai ne n.
I

Pöytäki rjantarkastajien

Hallitus

ni m

i

kirjaimet

i
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Kokouspvm
7.2.2022

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

orKArsuvAATr MUS
Khall25 $
(jatkoa)

KU NNAN HALLTTU KS EN PÄÄTöKS

ESrÄ 352 y

6

1

3.1

2.2021

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan lisäksi Humppilan
kunnanhallitukselta selvitystä 13.12.2021 kokouksen 352 $:ssä
tekemäänsä päätökseen olla valitsemafta Humppilan
Perussuomalaista edustajaa, vasten seutukunnallisia
neuvotte lutu loksia FSH KY: n yhtym äkoko u sed ustajaksi, va ikka
kyseisissä neuvottelu ssa päätetti n yhtymäkokouksen 3. vpj: n
paikka Perussuornalaisten Humppilan edustajalle.
i

i

Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei todeta
laillisuusvirheitä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai
tarkoituksenmukaisuusperusteella, alkuperäinen päätös joko
kumotaan tai sen tilalle tehdään uusi päätös.
Valmistelija:

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. A44 729 4881
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p, 044 706 4447

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää oikaisuvaatimuksen johdosta kumota
352 S/13.12.2A21 päätöksen ja valita FSHKY:n
yhtymä kokousedustajat uudelleen.

Käsittely:

Tuomo Haaksi, Reija Kaario ja Tanja Leinonen jääväsivät itsensä
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen
Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen
laillisuusvirheiden puuttuessa. Kunnanhallitus on 13.12.2021 352
$:ssä päätösvaltaisena toimielimenä kuntalain mukaisesti valinnut
FS H KY: n yhtymäkokoused ustajat eikä päätöksen syntymisessä
ole tapahtunut laillisuusvirheitä.

Päätös:

Hyväksytti in

Pöytäkirja ntarkastajien nimikirja imet
Hallitus

m u utetun

päätöse hdotuksen mukaisesti.
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t6ll

Kokous 212022
7.2.2022

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

OIKAISUVAATIM USOHJ EET JA VALITUSOSOITUS
HAKUKIELLOT

Kicltojen
perusteet

35

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua taitäytäntöönpanoa.
Pykälät: 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 $:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 31
HVaIL 3 $:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
m u utosla va ittama la. Pykälät ja valituskieltojen pe rusteet
I

I

ot

UVAATIMUSOHJEET
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voitehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen,
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
viranomainen
ja -aika
Humppilan kunnanhallitus
Kisakuja 2
31640 Humppila
31

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua
pöytäki rjan nähtävänäolopäiväslä.
Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 14.2.2022. (7+14)
Susanna Hokkanen
hall

Tiedoksianto
asianosaisellel)

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 S)
annettu postin kuljetettava k si 1 5.2.2022

Asianosainen

Susanna Hokkanen
Halli

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Li

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.

itetään pöytäkirjaan
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Kokous 212022
7.2.2022

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin lain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuftunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin
asianosainen sekä kunnan
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinlc-oikeus
Raalihuoneenkatu
'1

13'100 Hämeenlrnna
puirelin 429 56 42204 (vaihde)
faksi 029 56 42269
hameenlinna. hao@oikeus. fi

Kunnallisvalitus, pykälät: 25

Valitusaika
7+30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
7+30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pykälä

Valitusaika 7+30 päivää

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltå osin päätöksestä valitetaan ja muuios, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskiria on valittajan taivalituskirjan 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

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
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja
Pykälät

toimitta'
minen

Lisätietoja

postiosoite
postiosoite

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään
notteeseen.
Liitetään pöytåki riaa n
) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle,
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KOKOUSKUTSU

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

2112021

KOKOUSAIKA

Liite

Maanantai 13.12.2021 klo 1 8.OO-21 .21

KOKOUSPAIKKA

Nro

Hybridi: Teams ja Valtuustosali, Kunnantalo

1GSITELTAVAT ASIAT
343

344
345

1

49,

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus
Tiedoksi merkittävät asiat

150,151
346
347
348
349
350
351

352
353

354
355
356
357
358
359

As Oy Koivuniitty tilannekatsaus
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
Merkkipäivien huomioiminen vuonna 2022
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja seudullisen
152,
153,154 työllisyydenhoidon su unnittelun alo ittami nen
Valtuustoaloite Kätöntien pyörätien pidentäm isestä
Edustajan valitseminen Eteva kuntayhtymän
kokoukseen
Pyyntö yhtymäkokousedustajien nimeämiseksi
155
FSH KY: n yhtymäkokoukseen
Vammaisneuvoston nimeämisplryntö
1 56
Hallintosäännön päivittäminen
Hankintaohjeen päivittäminen
1 57
Kiinteistö Oy Humppilan Hehtaarin esitys
Vaalimainostelineen sijoittaminen kuntakeskukseen
Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2O22
Kunnanjohtajan vuosilomat

Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus, pidetää n yleisesti nähtävänä 20.1 2.2021
alkaen kotisivuilla
PUHEENJOHTAJA
JULKIPANO.
TODISTUS

Merk. KariAhola
Tämå kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
812.2021
Todistaa:
ll moitustaulu nhoitaia
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Viranomainen

Nro

HUMPPILAN KUNTA
NAN
KOKOI,JSAIKA

KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILI-A OLLEET

.lÄseruer

(a merklntä slitå, kuka
toimii puheenlohtajana)

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
la låsnäolon peruste

21t2021

maanantaina 13.12.2021 klo 18.43 - 21.2'l
Hybridi: Teams ja Valtuustosali, Kunnantalo
Kari Ahola, pj.
Reija Kaario, vpj.
Markku Niininen, j.
Erkki Ojanen, j.
Tanja Leinonen, j.
Tuomo Haaksi, j.
Virpi Hautala, j.
Poissa:
Marita Ketola, kunnanvaltuuston pj.
Vesa- Pekka Hirvioja, ku n na nva ltuuston I va rapj.
Juha Laaksonen, kunnanvaltuuston ll varapj.
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijä
Mari Honkonen, tekninen johtaja, pykälän 346 ajan
J o hanna Kuronen, hallintosihteeri, pöytäkirja npitäjä
Poissa

LAILLISUUS JA

pnÄrösvnltnsuus
POYTAKIRJAN
TARKASTUSTAPA
tarkastuspaikka ja - aika sekä
tarkastallen vallntå taikka
me.klnE edellisen kokouksen
pöyHkl4an tarkastamlseksl

ASIAT JA VALITUSOSOITUS
POYTA'(R.JAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTAKIRJAN TARKASTUS
Pöy{åkirJa on tad(asteftu la
todettu kokouksen kulun

343 S

344 S

345

-

360

S

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

KariAhola
Tarkastusaika

Johanna Kuronen

17j22021

mukaiseksi.
Pöytiikirjan käslttelylehdet on
samalla varusiettu
nimlklr,jaimlllamme
POYTAKIRJAN

ruÄxrÄuu-nolo

Tuomo Haaksi
Paikka ja pvm
20.1 2.2021 kunnan kotlsivuilla

Allekirjoitus
ilmoitustaulunhoitaia

ErkkiOjanen
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Kokouspvm

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

2

13.12.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Khall343 $

Kunnanha ll ituksen päätöksen

1 1 .1

.2021 I 6$ : n mu kaan

kun nanhal lituksen va rsi naiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti

kunkin kuukauden I maanantaina kunnanhallituksen
kokoushuoneessa alkaen klo 18.00 sekä kuukauden lll
maanantaina alkaen klo 18.00.
Kun nanha lituksen päätöksen 1 1 .1 0.2021/279 $: n m ukaan
esityslistat lä hetetään säh köpostilla vi imeistään kokousta
edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja
kunnanva ltuusto n puheenjohtajille sekä postitetaan ni ille
kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille,
jotka haluavat esityslistan postitse.
I

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

Kunnanhall ituksen puheenjohtaja totesi koko uksen
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjanta rkastajien nimikirja imet

Hallitus

lai

I

lisesti
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Kokouspvm

HUIUPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

3

13.12.2021

PöYTÄKRJAN TARKASTUS

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

Khall3,t4 $

kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Kunnanhallituksen päätöksen 11.1.202115$:n mukaan
kunnanhallituksen pöytä kirjat tarkastetaan siten, että
1) tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtävään
valittua kunnanhall ituksen jäsentä.
2 ) pöytä kirja n tarkastu s suoritetaan vi imeistään kun na nha lituksen
kokousta seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana
kunnantalolla
3) kunnanhallituksen koko usten poytäkirjat pidetään yleisesti
nä htä vä nä kun na nta lo lla kutakin kokousta seumavana
arkimaanantaina klo 9'15 ia kunnan kotisivuilla.
I

itsee pöytäki

ntarkastaji ksi Tuomo Ha aksin

Päätösehdotus:

Kj: Ku nnan hallitus
ja VirpiHautalan.

Käsittely:

teki m uutetun pä ätösehdotuksen : Ku nnanhal litus
pöytäkirja
ntarkastajiksi Tuomo Haa ksin ja Erkki Ojasen.
valitsee

Päätös

Hyväksyttii n

Pöytäkirjantarkastajien
Hallitus

val

rja

Ku nna njo htaja

n

imikirjaimet

m

uutetun päätösehdotu kse n

m

ukaisesti.
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HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

Kokouspvm
13.12.2021

PYYNTö YHTYMÄKOKOUS EDUSTAJ I EN NtMEÄffi SEKSI
YHWMÄKOKOUKSEEN
Khall 352 $

Liite 155

13

FS H KY : N

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää kuntia
nimeämään edustajat (3 henkilöä) varsinaiseen
yhtymäkokoukseen 8.6.2022 sekä mahdoll iseen ylimääräiseen
yhtymäkoko u kseen a lkuvuonna 2022. Hu mppilaa ovat aiem min
edustaneet Reetta Räsänen, Reija Kaario ja Tanja Leinonen,
Nimeämispyyntö liitteenä

1

55

4M7

Valmistelija:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. 044 706

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajat Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen sekä mahdolliseen
ylimäärä iseen yhtymäkokoukseen.

Käsittely:

Markku Niininen ehdotti, että Humppilan kunnan jo valitut
edustajat Reetta Räsänen, Tanja Leinonen ja Reija Kaario
jatkavat edustajina.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti valita Reetta Räsäsen (kesk.), Tanja
Leinosen (kok.) ja Reija Kaarion (sdp.) FSHKY:n varsinaiseen
yhtymäko kou kseen 8.6.2022 sekä m ahdolliseen ylimää räiseen
yhtymäkokoukseen alkuvuonna 2022.
Tuomo Haaksija KariAhola jättivät päätöksestä eriävän
mielipiteen,

Kad Aholan eriävä mielipide:

Onko olemassa muistiota seudullisista neuvotteluista, josta tulisi
m iten puolue iden kesken yhtymäkokoused ustajat
jakaantuvat? Asiaan olisi hyvä saada selvyys, koska samaa asiaa
käsitellään lähes joka kokouksessa ja tämä teettää ylimääräistä
työtä, ltse edustajiin en puutu, Mutta onko kaikki mennyt
neuvotteluiden mukaan? Sitä pidän tärkeänä.
selvä ksi

Pöytäkirjanta rkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS
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13.12.2021

PYII'NTÖ YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN NIII'IEÄMISEKSI FSHKY:N
YHTYMÄKOKOUKSEEN

Khall352 $
fiatkoa)

Tuomo Haaksin eriävä mielipide:
Jätän eriävän mielipiteeni, koska 10.8.2021 pidetyissä
seutukunnallisissa neuvotteluissa on sovittu Humppilan
perussuomalaisille 3. vpj:n paikka ja tämä edellyttää sitä, että
FSHKY:n yhtymäkokoukseen Humppilan
yhtymäkokousedustajaksi on valittava myös perussuomalaisten
ed ustaja koska yhtymäkokous valitsee keskuud estaa n
yhtymäkokouksen puheenjohtajiston.
Pidän Humppilan päättäjiltä erittäin vä heksyttävä nä toimi nta na,
että seudullisia neuvottelutuloksia ei oteta lainkaa n huomioo n,
valittaessa H umppilan ku n nan yhtymä kokoused ustajia.
Syksyn aikana olen useampaan kertaa koettanut saada edellistä
päätöstä oikaistuksi, m utta tuloksettomasti.

Pöytäkirja ntarkastaj ien

Hallitus

ni mi ki rja

imet
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Kha\|13.12.2021 S 352 Liite 155
Ote pöytäkirjasta

Forssan seudun hyvinvointikuntayhytymä

Yhtymåhallitus

S

213

22.11.2021

Yh$mähallituksen ja yhtymäkokouksen kokousaikataulut alkuvuosi 2022
Yhtymähallitus 22.1 1 .2021 g 213

Kuntayhtymän hallinlosäännön mukaan toimielin kokoontuu päättäminään
aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous pidetäå n myös m i loin enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen ilmoittamansa asian
käsittelyä va rten. Tä llöi n puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja
voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
I

Yhtymäkokouksen kutsuu kool le kuntayhtymän ha llituksen puheenjohtaja.
Kuntalain mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen
valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä
kunnan muu toimielin. Yhtymäkokous kokoontuu sääntömääräisiin
kokouksiinsa vähi ntään kaksi kertaa vuodessa,
Kesä kuun yhtymäkokous, jossa m m. hyvä ksytään til inpäätös esitetåiä n
dettäväks i 8.6.2022. Kun eletään a in utkerta ista si irtymävai hetta

pi

hyvinvointialueelle, ja on vaikea etukäteen arvioida yhtymä kokouksen
käsittelyä edellyttäviä asioita tai niiden aikataulua, olisi syytä varautua
mahdolliseen alkuvuodesta tarvittaessa pidettäväån yhtymäkokoukseen /
yhtymäkokouksiin ja pyytää kuntia nimeämään edustajansa niihin jo
valmiiksi heti vuoden alussa, jotta yhtymäkokous saadaan tarvittaessa
kutsuttua nopeasti koolle.
Lisätietoja

Hallintopäällikkö, puh. 03 4191 4056

Esittelijä

Yhtymäjohtaja Mikko Komulainen

Päätösehdotus

Yhtymähalllitus
- ma 31.1.2022
- ma 21 .2.2022
- ma 28-3.2022

päättää kokoontua
klo 11
klo 11

klo 11
-ma25.4.2022k\o 11
- ma 23.5.2022 klo 11
- ma 13.6.2022 klo 11. ja
es

ittää yhtymäkokou sta p idettävä ksi 8.6. 2022 sekä

pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajansa tammikuun aikana (enintään
3/kunta) sekä 8.6. yhtymäkokoukseen että myös mahdolliseen
ylimääräiseen yhtymäkokoukseen alkuvuonna,
Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun
otteen oikeaksi todistaa:

Forssassa 29j1-2021
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Forssan seudun hyvinvointikuntayhytymä
Yhtyrnähallitus

Å !^,:-, S213
/.1*. f l&(t,

'ffiuirltw\--J
hallintopåällikkö

Jakelu

jäsenkunnat

Ote pöytäkirjasta

22.11.2021
Forcsan seudun
hyYi nvoi nti kuntaYhtYmå
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Forssan seudun

hyvinvointikuntayhytymä

Yhtymåhallitus
Itiluutoksenhakuohje koskee pykäliä:

S

213

Ote pöytiikirjasta
22'11.2021

S 213

Oikalsuvaatl muskiello
Påätöksestå ei saa kuntalain 136 $:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset
koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

KOKOUSKUTSU
112022

17.1.2022 klo 18.00 -21.08

KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

Valtuustosali, Kunnantalo

Nro

ASIAT

ITELT

I
2
3

4
5

6

1

7

2,3,4

8

5

I

10
11

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

o 7

I

I

8, 9, 10,1

1

17

18
19 (Salainen,

12

JulkL 24)
20

(Salainen)

21

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus
Kunnan ilmoitusten julkaiseminen
Kunnanhallitu ksen poytäkiriojen tarkastus ja nähtävänä
pitäminen vuonna2O22
Kunnanvaltuuston tulevien kokousten päivämäärät
Tiedoksi merkittävät asiat
Rakennusjärjestyksen uud istaminen
Vuoden 2 022 talo usarvio n täy{ä ntöön pa no-o hjeet
Jokiläänin kansalaisopiston ohjausryhmän jäsenten ja
va rajäsenten valitsemin en
Lainan myöntäminen Asunto Oy Humppilan
Kaartokalliolle ja Asunto Oy Humppilan Kalliopuistolle
Lausuntopyyntö luon noksesta valtioneuvoston
asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen
siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran
määräytymisestä vuosina 2023-2026
Pa kattomat v apaat 2022
Tilinkäyttöoikeudet
Kuntatod istusohjelman käyttöoikeuksien päivittäminen
kuntarahoitukselle
Ha lintojohtaja S usanna Hokkasen nimen ki rjo itusoikeus
Oi kaisuvaati mus kunnanhall ituksen päätöksest ä 352
s|13.12.2021
Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja
päätös kunnan peruspalveluihin perustuvan
valtionosuuden tasauksen vahvistamisesta kunnille
vuonna2A22
Jäsenten nimeäminen työllisyydenhoidon
ohjausryhmään
Työturvallisuuslain mukainen ilmoitus
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
Kiinteistö Oy Humppilan Hehtaarin esitys

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitefty
va litu sosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 24 "1 .2022
alkaen kotisivuilla.
PUHEENJOHTAJA
ANO.
JU
TODISTUS

Merk. KariAhola
Tämä kokouskutsu on julkipantu iulkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
12.1.2022
Todistaa:
llmoitustaulun
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Viranomainen

Nro

HUMPPILAN KUNTA
KUNNANHALLITUS

1t2022
maanantaina

KOKOUSAIKA

17 .1

.2022 klo 18.00

-

21 .OB

Valtuustosali, Kunnantalo

KÖI(OUSPAIKKA
SAAPUVILl-A OLLEET

KariAhola, pj.

lÄseruEr

Reija Kaario, vpj,
Markku Niininen, j.
ErkkiOjanen, j.
Tanja Leinonen, j.
Tuomo Haaksi, j.
VirpiHautala, j.

(ja merkinlii siitä, kuka
toimil puheeniohhiana)

Poissa:
Marita Ketola, kunnanvaltuuston pj.
Vesa-Pekka Hirvioja, ku nnanvaltu usto n I varapj,
Juha Laaksonen, kunnanvaltuuston ll varapj. (poistui klo 20.38)
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijä
Susanna Ho kkanen, hallintojohtaja, pöytäkirianpitäjä

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
ja läsnäolon p€ruste

Poissa
I.AILLISUUS JA

1S

PMTÖSVALTAISUUS
POYTAKIRJAN
TARKASTUSTAPA
iarkastuspaikka ja - alka s€kä
tarkashjien vallnh taikka
me*intå edelllsen kokouksen
pöytåldrjan ta.kastamiseksi

2S

3-22 S

ASIAT JA VALITUSOSOITUS
POYTÄKIRJAI,I
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytåkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
PöWikirjan kåsittdyleMet on
samalla varustettu
nimikiriaimillamme

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Kari Ahola

Susanna Hokkanen

Tarkastusaika
21.1.2021

Reiia Kaatio
POYTAKIRJAN

ruÄHrÄvn-r-Äor-o

Paikka ja pvm
24.1,2022 kunnan kotisivu il la

Allekirjoitus
i

lmoitustaulunhoitala

Tanja Leinonen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVALTAISUUS
Khall 1 $

Kun nanhaf lituksen påätöksen 1 3. 1 2.2021/358 $ :n mukaan
kunnanhallituksen varsi naiset koko ukset pidetään pääsää ntöisesti

kunkin kuukauden I maanantaina kunnanhallituksen
kokoushuoneessa alkaen klo 18.00 sekä kuukauden lll
maanantaina alkaen klo 18.00.
Kunnanhallituksen päätöksen 1 3.1 2.2021/358 $: n mukaan
esityslistat lähetetään sähköpostilla vi imeistään kokousta
edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja
kun nanvaltuuston puheenjohtajille sekä tulostetaa n paperise na
niille kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston
puheenjohtajil le, jotka ha luavat esityslistan paperisena.
Esitys istat ovat no udettavissa kun na nvi rastolta.
I

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

Kunnan hallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti

kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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PöYTÄKRJAN TARKASTUS
Khall2

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 mukaan
kunnanhallitu ksen pöytä kirjat ta rkastetaan siten, että

1) tarkastuksen suorittaa kaksi kussakin kokouksessa tehtäväån

2)
3)

vallttua kunnanhallituksen jäsentä.
pöytä kirjan tarkastus suoritetaa n viimeistään kunna nhallituksen
kokousta seuraavana arkiperjantaina klo 9-15 välisenä aikana
kunnantalolla
kunnanhallituksen kokousten poytäkirjat pidetään yleisesti
nähtävänä kunnantalolla kutakin kokousta seuraavana
arkimaanantaina klo 9-15 ja kunnan kotisivuilla.

Päätösehdotus

Kj: Kunn anhallitus va litsee pöytäki rjanta rkastajiksi Reija Kaarion
ja Tanja Leinosen.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen rnukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus
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Liite 8, 9, 10, 11
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Humppilan kunnanhallitus on saanut 28J22021 (lähetetty 28.12.
kirjaamoon, josta eteen päin 29.1 2.) oi kaisuvaatimuksen
kunnanhall ituksen päätö ksest ä 352 S 1 3.1 2.202 1 . Päätös koskee
ed ustajien ni meä mistä Forssan seud un hyvinvo inti ku ntayhtymän
yhtymäkokoukseen.
Oikaisuvaatimuksessa vaad itaan, että kun nanhallitus kumoaa
3525/1 3. 1 2 .2O21 päätöksen ja valitsee FS HKY: n
yhtymäkokousedustajat uudelleen, huomioiden päätöksessään
seutukunnalliset neuvottelutulokset, jossa päätettiin mm.
yhtymäkokouksen puheenjohtajien paikat kunnille ja kuntien
puolueille, joista yhtymäkokouksen 3.vpj:n paikka on Humppilan
kunnan Perussuomalaisen kunnanyaltuutetun. Humppilan
Perussuomalaisten valtu ustoryhmän yhtymäkokousedustajaksi
valittakoo n kun nanvaltuutettu Mika Paavilaine n.
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan lisäksi Humppilan
kunnanha litukselta selvitystä 1 3.12.2021 koko uksen 352$ ssä
tekemäänsä päätökseen olla valitsemafta Humppilan
Perussuo malaista ed ustajaa, vasten seutukunnal lisia
neuvottelutulo ksia FSH KY: n yhtymäkokoused ustajaks i, vaikka
kyseisissä neuvottel uissa päätetti in yhtymäkokouksen 3. vpj: n
paikka Perussuoma laisten Humppilan ed ustajal le.
:

I

Kunnanvaltuusto on päättänyt 26.8.2021$ 61 FSHKY:n
H umppi lan kunna n ed ustaj iksi Reetta Räsäsen
(kesk.), Reija Kaarion (sdp.) ja Tanja Leinosen (kok.).
Päätöksestä ei ole tehty ku n nall isvalitusta hallinto-oi keuteen
valitusajan kuluessa. Kunnanha litus on täytäntöönpannut
päätöksen ja päättänyt valita yhtymäko kou ksen ed ustajiksi
valtuuston valitsemat henkilöt.
yhtymäkokou ksen

I

Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, mikäl i
1) päätös, johon oikaisua haetaan, koskee vain asian valmistelua
tai täytäntöönpanoa
2) oikaisuvaatimuksen tekijä eiole asianosainen eikä kunnan
jäsen
3) oikaisuvaatimusaikaa ei ole noudatettu
nnanhallituksen päätöksen 26
koskee asian täytäntöönpanoa.
Ku

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

I S/1 3.1 2.2021 osalta päätös
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OIKAISUvAATIMUS KUNNAN HALLITU KSEN PÄÄTöKSESTÄ 352
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Khall 16 $
fiatkoa)

Oikaisuvaatimus sekä siihen toimitetut liitteet ovat liitteinä.

Valmistelija

S

usa nna Hokkanen, hal lintojohta ia, p. 044

7

29 4881

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p. 044 706 4447
Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää jäftää asian tutkimatta, koska päätös
johon haetaan oikaisua, koskee vain täytäntöönpanoa.
Kunnanvaltuusto on päättänyt 26.8.2021$ 61 FSHKY:n
yhtymä ko kouksen Humppilan kunnan ed ustaji ksi Reetta Räsäsen

(kesk.), Reija Kaarion (sdp.) iaTarya Leinosen (kok.).
Päätöksestä ei ole tehty ku n nall isvalitusta hallinto'oikeuteen
valitusajan kuluessa. Kunnanhallitus on täytäntöönpannut
päätöksen ja päättänyt nimetä yhtymäkoko uksen ed ustajiksi
valtuuston valitsemat henkilöt.
Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Tuomo Haaksijääväsi itsenså asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nim ikirjaimet
Hallitus

LIITE: Kunnanhallitus 2.5.2022 / 97 §

Khall

17

.1

.2022 $ 16 Liite 8

OIKAISUVAATIMUS
Humppilan kunnan hall ituksen kokouksen 35251 13.1 2. 202 1 tekemään
päätökseen haemme muutosta oikaisuvaatimuksella. (liite 1)
Kunnanhallitus ei ole noudattanut FSHKY:n yhtymäkokousedustajien
valin nassa seutukunnall isten neuvottelutulosten m ukaista päätöstä

valita Humppilan kunnan kolmesta yhtymäkokousedustajasta yhdeksi
edustajaksi Humppilan Perussuomalaista valtuutettua. (liite 2)
Seutu kunna llisten neuvottelujen perusteella jokainen kunta val itsee

yhtymäkokousedustajat puolueista ja mm. FSHKY:n yhtymäkokous
valitsee kuntayhtymän toimielinten jäsenet ja heidän keskuudestaan
pu heenj oht alal ja varapu heenjohtajat. (l ite 3)
i

Oikaisuvaatim usol keus
Päätökseen hakee muutosta Humppilan kunnan Perussuomalaisten
valtuustoryhmä. Kuntalaki 134$ "Kunnanhallituksen, lautakunnan ja
valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua."

Oikaisuvaatimusaika
Pöytäkirja on oll ut ku nnanvirastol la julkisesti nähtäv änä 20.1 2.2021
Oikaisuvaatimusaika 352$:än on Kuntalain 134$:n 1 mom. mukaan
7 + 14vrk.
Oikais uvaatim u ksen perusteet
Humppilan kunnan hallintosääntö 1 Luku: Kunnan johtaminen 2$
Kunnanjohtamisjärjestelrnä 4 mom.
"Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien
asioiden val mistelusta".
Humppilan kunnan Hallintosääntöä ei ole 352$:n valmistelussa, kuin
myöskään aiemmissa kokouksissa saman asian valmisteluissa,
noudatettu koska 10.8 -2021 käytyjä seutukunnallisten neuvottel ujen
päätöksiä ei ole tuotu kunnanvaltuuston 26.8.2021tai myöhemmin
kun nanhallitu ksen kokouksille, vaikka liitteessä 2 tod istetaan, että
"tämä pitäisi olla kaikissa kunnissa tiedossa".
Edellä mainittu peruste ei ole kuitenkaan ollut toimielimien päätöksissä
esteenä, etteikö seutu kunnallisia neuvottel utuloksia ol isi voitu tästä
huolimatta noudaftaa jo 10.8.2021 lähtien Humppilan kunnassa, koska
mm. hallituksen kokouksessa istuu myös luottamushenkilöitä, jotka
ovat olleet seutukunnallisissa neuvotteluissa 1 0.8.2021 Forssan
kaupungintalolla mukana ja sen päätökset ovat näin ollen olleet myös
luottamushenkilöidenkin tiedossa.

LIITE: Kunnanhallitus 2.5.2022 / 97 §

Vaadimme Humppilan kunnanhallitusta kumoamaan 13.12.2021
352$:n päätöksen ja valitsemaan FSHKY:n yhtymäkokousedustajat
uudelleen, huomioiden päätöksessään seutukunnalliset
neuvottelutulokset, jossa päätettiin mm. yhtymäkokouksen
puheenjohtajien paikat kunnille ja kuntien puolueille, joista
yhtymäkokouksen 3.vpj:n paikka on Humppilan kunnan
Perussuomalaisen kunnanvaltuutetun.
Humppilan Perussuomalaisten valtuustoryhmän
yhtymäkokousedustajaksi valitta koon kunnanvaltuuteftu Mika
Paavilainen.
Vaadimme lisäksi Humppilan ku nnanhallitukselta selvitystä 1 3.1 2.2021
kokouksen 352$:ssä tekemäänsä päätökseen olla valitsematta
Humppilan Perussuomalaista edustajaa, vasten seutukunnallisia
neuvottelutuloksia FSHKY:n yhtymäkokousedustajaksi, vaikka
kyseisissä neuvotteluissa päätettiin yhtymäkokouksen 3.vpj :n paikka
Perussuomalaisten Humppilan edustajalle.
Humppilan kunnassa ei voida omavaltaisesti muuttaa seutukunnallisten
neuvottelujen tuloksia. Viittaus kuntalakiin (41012015) 33 $:n, jossa
säädetään toimielimen oikeudesta valita itse tarvittava puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat. Tämä oikeus mainitaan FSHKY:n
yhtymäkokou ksen tehtävissä (lu ku 2), päättää ha llinnon j ärjestämisen
perusteista sekä valita kuntayhtymän toimielinten jäsenet ja heidän
keskuudestaan pu heenjohtajat ja varapu heenjohtajat.

Valitusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään Humppilan kunnanhallitukselle
Postiosoite: Kisakuja 2, 31640 Humppila
Käyntiosoite: Kisakuja 2, 31640 Humppila
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hu

m

ppila.fi

Faksinumero: 03 418 0600
Puhelinnumero: 044 706 4402
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma - pe klo

I-

15

LIITE: Kunnanhallitus 2.5.2022 / 97 §

Valituksen muoto ja sisältö
Humppilan kunnanhallituksen on otettava huomioon kaikki
seutukunnallisten neuvottelujen päätökset, valitessaan Humppilan
kun nan edustajia ylikunnallisiin luottamustehtävi in.

Perustelut oikaisuvaatimuksen esittämiseen
Vaadimme päätöksen 352$:n kumoamisen lisäksi kuttnanhallitusta
vastaamaan kirjall isesti oikaisuvaatimuksen esittäjälle, Hum ppilan
Perussuomalaisten valtuustoryh mälle :
- Mihin perustuu päätökset, että kunta ei ole noudattanut missään
yhtymäkokoused ustajan valintapäätöksissään seutukunnallisia
neuvottelutuloksia?
- Miksi toistuvasti päätetään olla noudattamatta seutukunnallisia
neuvoftelutuloksia?
Vaadimme isäksi kunnanjohtajalta selvitystä, miksi seutu ku nn allisten
neuvottelutulosten päätöksiä ei ole tuotu Humppilan kunnan
toimielimien kokouksille edes oheismateriaalina.
Humppilan kunnassa on vieläkin päättämättä seutukunnallisten
neuvottelujen muistakin ylikunnallisista paikoista, vaikka niihin liittyviä
kokouksia ön jo järjestettykin.
I

Liitteet:

Liite 1 Kunnanhallituksen 13,12.2A21 pöytäkirjan ote 352$
Liite 2 Sähköposti Johanna Hägman: liite neuvottelutuloksista
Liite 3 FSHKY:n Yhtymäkokouksen tehtävät luku 2

Humppilan Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jukka Lintukangas
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Nro

Viranomainen

HUMPPII.AN KUNTA
HALLITUS
maanantaina 13.12.2O21 klo 18.43 -21.21
Hybridi: Teams ja Valtuustosali, Kunnantalo

KOKOUSAIKA
KOKOTJStrAIKI(A

SAAFUVILLA OLLEET

lGriAhola, pj.

0a merkinfii slltå, kuka
bimii puheenlohhJana)

Reija Kaario, vpj.
Markku Niininen, j.
ErkkiOjanen, j.
Tanja Leinonen, j.
Tuomo Haaksi, j.
Virpi Hautala, j.

rÄsens

MUUTSAAPUVILIå OUEET
ts låsnåolon ponEto

Poissa:
Marita Ketola, kunnanvaftuuston pj.
Vesa- Pekka H irvioja, kunnanva ltu uston I va rapj.
Juha Laaksonen, kunnanvaltuuston ll vanapj.'
Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, esittelijå
Mari Honkonen, tekninen johtaja, pykiilän 346 ajan
Johanna Kuronen, hallintosihteed, pöytäkirjanpitäjä
Poisga:

I.AILUSUUS JA

pÄÄrösveltnsuus

343

S

tNrtas{allon valhb tall*a
moddnE €dslllsan kokod€en
pöytåklrlrn tr'kastamb€kg

344

S

ASIATJAVALIruSOSOMJS

345

- 360 S

POYTÄKIR.JAN

TARKAI|TUSTAPA

tidost5palkl€

ja - alka E€kå

PIOYTAI{IFUAAI

ALLEK]RJOITUS JA

Puheenjohtaja

Pöytåkirjanpitäjä

Kari Ahola

Johanna Kuronen

VARMENNUS

PöYrÄKRJANTARrqsrus
PöytåklrJa on

ta*ctettu

tod€tb kd@ul6en lolun

ia

Tarkastusaika
17.12.2A21

mukaheksl.
Pöytäki4ao käslttelyl#ct on
samalla varustgltr
dmlklrlalmlllamm€

Tuomo Haaksi
POYTAT(IR.JAN

MnrÄuur-Äolo

20.1

kunnan kotisivuilla

Allekirjoitus

ErkkiOjanen
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KOKOUSKUTSU
2112A21

KOKOUSAIKA

Liite

KOKOUSPAIKI(A

Nro

Hybridi: Teams ja Valtuustosali, Kunnantalo

IGSITELTAVAT ASIqT
343

344
34s

1

49,

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytåkirja n tia rkastus
Tiedoksi merkittävät asiat

150, 151
346
347
348
349
350
351

352
353

354
355
356
357
358
359

As Oy Koivuniitty tilannekatsaus
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
Merkkipå ivien huomioiminen vwnna 2O22
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhh/mä ja seudullisen
152,
153,154 tyillisyydenhoidon suunniftelun. aloittaminen
Valtu ustoa loite Kätöntien pyörätien pid entämisestä
Edustajan valitseminen Eteva kuntayhtymän
kokoukseen
Pyyntö yhtymäkokousedustajien nimeämiseksi
1 55
FSHKY: n yhtymäkokoukseen
Vam maisneuvoston nimeämispyyntö
Hallintosäännön päiviftäminen'
1 56
1 57
Hankintrohjeen päivittäminen
Kiintelstö Oy Humppilan Hehtaarin esitys
Vaalimainostelineen sijoittaminen kuntakeskukseen
Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2022
Kunnanjohtajan vuosllomat

Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
valitusosoitus, pidetåä n yleisesti nähtävä n ä 20.1 2.2021
alkaen kotisivuilla
PUHEENJOHTAJA
JULKIPANO.
TODISTUS

Merk. KariAhola
Tämå kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle
8.12_2021

Todistaa:
llmoitustaulunhoitaia
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13.12.2021

NIIU

EÄMSEKSI

FS H KY: N

Forssan seudun hpinvointikuntayhtymä pyytää kuntia
nimeämäån edustajat (3 henkilöå) varsinaiseen
yhtymäkokou kseen 8.6 -2022 se kä mahdo lliseen ylimää räiseen
yhtymäkokou kseen a kuvuo nna 2022. Humppi laa ovat a iem min
edustaneet Reetta Räsänen, Reija Kaario ja Tanja Leinonen.
I

Nimeämispyyntö liitteenä 1 55.
Valmistelija:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, 9. A44 706 4447

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää nimetä edustajat Forssan seudun

hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen sekä mahdolliseen
ylimääräiseen yhtymäkokoukseen.
Käsittely:

Markku Niininen ehdotti, että Humppilan kunnan ir valitut
edustiajat Reetta Räsänen, Tanja Leinonen ja Reija Kaario
jatkavat edustajina.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti valita Reetta Räsäsen (kesk. ), Tania
Leinosen (kok.) ja Reija Kaarion (sdp-) FSHKY:n varsinaiseen
yhtymäkokoukseen 8.6.2022 sekä mahdolliseen ylimääräiseen
yhtymäkokoukseen alkuvuonna 2022.
Tuomo Haaksi ja Kari Ahola jättivät päätöksestä eriävän
mielipiteen.

Kari Aholan eriävä mielipide:

Onko olemassa muistiota seudullisista neuvotteluista, josta tulisi
selväksi miten puolueiden kesken yhtym äkokoused ustajat
jakaantuvaP Asiaan olisihyrä saada selvyys, koska samaa asiaa
käsitellään lähes joka kokouksessa ja tämä teettää ylimääråiståi
työtä. ltse edustajiin en puutu. Mutta onko kaikkimennyt
neuvofteluiden mukaan? Sitii pidän täkeänä.

Pöytåkirjanta rkastajien nimikirjaimet
Hallitus

,/,
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Tuomo Haaksin eriävä mielipide:
Jätii n eriävän mieli piteeni, koska 1 O.8.2O21 pidetyissä

seutukunnallisissa newotteluissa on sovittu Humppilan
perussuomalaisille 3. vpj:n paikka Ja tämä edellyttåiä sitä, etlä
FSHIC/:n yhtymäkokoukseen Humppilan
yhtymä kokousedustaja ksi on valittiava myös perussuo ma laisten
ed ustaja koska yhtymä koko us va litsee kesku udestaa n
yhtymäkokouksen puheenjohtajiston.
Pidän Humppi lan påättåijihåi erittäi n vä heksyftävänå toimi ntana,
että seudullisia neuvottelutuloksia ei oteta lainkaan huomioon,
va ittaessa H umppilan kunnan yhtymåkokoused ustaji a.
I

Syksyn aikana olen useampaan kertaa koettanut saada edellistå
päåtöstå oikaistuksi, mutta tuloksettomasti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallilus
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OIKAISTJVAATIiIUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua taitäytäntöönpanoa.
fukität 345, 346, 347, 350, 354, 355

KieltoJen

perusteet

Koska päätökseståi voidaan tehdä kuntalain 134 $:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Py&älät 343, 344,348,349, 351, 352, 353, 356,357, 358, 359
HVaIL 3 g:n t mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta val ittamal la. Pykå liit ja valituskieltojen peru steet

EET

vaatimus-

Seuraaviin päätöksiin Vyhmätön voi tehdä
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postkxoite

vlranomainen
ja -alka

Humppilan kunnanhallitus
Kisakuja 2
31640 HumPpila
357
359
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on
Päätösten katsotaan yleisestitulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua
pöytikkjan nähtävänäolopäivästäPöytiiki rja

o

n nä h tåM lä $eises sä tietoverkoss a
I

N

-1

2.2A2J.

17 + 1

4l

Johanna Kuronen

nto
asianosaisellerl

tiedoksi kirieellä (kuntalaki 139
annettu postin kuljetettavaksi 21.12.2021

Asianosainen

Johanna Kuronen
on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on

vaallmuksen

tekijän allekirjoitettava.

sisältö

Li

itetää n pöytåkiriaan

LIITE: Kunnanhallitus 2.5.2022 / 97 §

/.rrre/a
W

HUMPPII-AN KUI{TA
KUI{I{ANHALLITUS

Kokous 2112021
13.12.2021

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ia
valitusailca

Oikaisulaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutostia
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisutraatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdoata muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
nosainen sekä kunnan
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
iJänreenlinnan hatlinto-sikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Håmeeniinna

puhelin C29 56 422A0 (vaihde)
faksi C29 56 42269
harEenlinna.hao@oikeus.f

Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika
7+30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
7+30 päivää
osoite ja postiosoite:

Muu

Valitusaika 7+30 päavää

Pykälä

Valituskiria

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätilrs, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätiksestä valitetaan ja muutos, joka siihen rraaditaan tehtåvåksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjotttanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammafti, asuinkunta ja postiosoite.
Valihrskirjaan on liitettävä fEätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolestia
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus slitä päivästä, josta valitusaika on

Vrlitusasiakirioien
toimltla-

Valituskirjat on toimitettiava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättyrnistä. Omalla
rrastuulla rralitusasiakirjat voi lähettåä postitse tai lähetin välityksellä. Postiin wlituskidat
on jåtett€ivä niin ajoissa, ettå ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Pykälät
Valitusasiakiriat voitoimittiaa myös; nimi, osoite ja
Pykiilät
Valitusasiakifat on toimitettava 1): nimi, osoite ja

minen

Lisätietoia

postiosoite
postiosoite

Yksitylskohtainen oikalswaatimusohje/valltusosoltus lliteään

Jos toimitetiava

kuin valitu
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Aihe

]lykyn paikat

Lähettäjå

Johanna

Vastaanottaja
Päiväys

.

/,t re 2
g/.i€*

Ahola

1.11.2021 15:54

Kopio-HYl(Ypaikat202l,xlsx 1-19 61;

MC'i

Liitteenä FSHI(Y:n neuvottelutulos luottamushenkilöpaikoista. Tämä pitäisi olla kyllä kaikissa kunnissa tiedossa.
Mutta tåssä tämä teille, jos on vielä epåselvyyttä. Perussuomalaiset ilmoittanevat muutoksesta Jokioisille
perussuomalaisille, koska sieltä on nyt yhtymäkokouksen III vpj. Asia ei minulle kuulu, en ole ollut edes näiden
neuvottelujen koollekutsuja.

yt. Johanna

(
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FoRssAN SEUDUN HyvtNvotNTtKUNTAYnrvruÄ
vuwrvtÄxorous
PJ

rrsx/vperÄ

1. VPJ

sDP/FORSSA

2. VPJ

KOK/FORssA

3. VPJ

PS/HUMPPIIA

YHWMAHALLITUs
PJ

SDP/FOR5SA

ru/N

1, VPJ

Kesk Forssa

t't/N

FORSSA

5 PAIKKA

M/M

2 SDP
1 KESK

1PS

l
HUMPPILA

l PAIKKA

1PS

JOKIOINEN

2 PAIKKA

TAMMELA

YPAJA

2 PAIKKA

1

PAIKKA

5

KOK

M/M
PAIKKAA IvIlM

I PA|KKA

M/M

1 SDP

N/N

VARAVAS N/N

1 KESK

2 PAIKKA

N/N

l

N/N

KOK

1 KESK

2

PAIKKA M/M

l VAS M/M

1

PAIKKA
11

11

SOMERO

1

PAIKKA l

M/M

KOK

12

T2

TARKA5TUSLAUTAKUNTA

FORSSA

SDP

sDP 1-PJlFoRssA M1M

ror

rvpr./vpatÄ

TAMMELA

PS

M/M

JOKIOINEN

5DP

N/N

vprirÄ

kokoomus

N/N

HUMPPILA

keskusta

M/N

SOMERO

sdp

N/M

VARA

SDP NIN
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Yhtymäkokous

Liite

3

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän korkein päättävä elin on

yhtymäkokous.
Yhtymäkokouksessa on kunkin kunnan valitsemat edustajat (enintään 3/kunta).

Yhtymäkokouksessa jäsenkunnilla on yksi ääni alkavaa2000 asukasta kohti. Kunnan
valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan saapuviila olevien kesken.

Yhtymiikokouksen tehtävät

2) päättäähallinnon järjestämisen perusteista sekä valita kuntayhfymän toimielinten
j

äs

enet j a hei dän keskuude staan puhe enj ohtaj at j a varapuheenj ohtaj at.

Lähde : Yh-rymäkokous

I Forss

an s eudun hlwinvointikuntayhtym ä (f s hky.

fii

11
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Mielipide: Humppilassa oikaisuvaatimus

rrTr 4

-

Seudullisissa paikkaneuvotteluissa sovitusta on

pidettävä kiinni!
5.1-.2022 08:30

Perussuomalaisten valtuutetut Humppilassa: Mika Paavilainen, Jukka Lintukangas ja Tuomo Haaksi

(oik.). Kuva: Lassi Puhtimäki / FL
Humppilan perussuomalaiset pärjäsivät Nenosti kesän kuntavaaleissa saaden 3 valtuustopaikkaa, 3
ensikertalaista siis. Pitkin syksyä olemme joutuneet "taistelemaan" ylikunnallisista
luottamuspaikoistamme, jotka valittiin vaalien jälkeen Forssan kaupungintalolla seudullisissa
paikkaneuvotteluissa.
Jo ensimmäinen valtuuston kokous meni meidän kantilta "ohi", koska emrne osanneet heti reagoida,

valtuuston valitessa FSHKYn yhtymäkokousedustajia. Mukana valituissa ei ollutkaan
perussuomalaista. Osasimrne kyllä kysyä asiaa, mutta meille sanottiin, että se valitaan myöhemmin.
Yhtymäkokoukseen ollaan kyllä jo monasti valittu 3 henkilöä, mutta ne ovat valinu pienen piirin
keskuudessa, kunnioiffamatta paikkaneuvotteluista saatua tulosta. Perussuomalaisille kuuluvaa
paikkaa ei ole valittu edelleenkään. Olemme tehneet virheellisistä päätöksistä aikaisemminkin
oikaisuvaatimusta ja eriäviä mielipiteitä, mutta ne ovat ilman sen suurempaa keskustelua sivuutettu.
Olen maininnut valtuustokollegoilleni jo marraskuun aikana, että teemme asiasta julkisen, jos
Humppilassa ei kunnioiteta, mitä neuvotteluissa ollaan sovittu. Ennen joulua Humppilan
kunnanhallitus kokoontui ja siellä saimme taaksemme jo hallituksen puheenjohtajankin tekemään
eriävän mielipiteen. Se ei kuitenkaan riittänyt, joten teimme jälleen oikaisuvaatimuksen, Lähetimme
sen 28.12.202L Humppilan kunnan kirjaamoon ja se tulee seuraavaan hallituksen kokouksen
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käsittelyyn, sekä sen myötä myös äänestäjille julkiseen tietoon. Humppilan hallitus kokoontunee
seuraavan kerran tammikuun kolmannella viikolla.
Näemme tämän jo ikävänä väsytystaktiikkana Humppilan kunnan perussuomalaisia äänestäjiäkin
kohtaan. Emme ole lainkaan tyytyväisiä siihen, että päättäjien energiat menee ihan epäolennaiseen.
Kuntaa ja kuntalaisia tässä palvellaan, ei se toisiamme kiusaamalia paremmaksi muuta. Sitä emme
tiedä, että ovatko ohjeet olleet epäselvät ja siksi tilanne on t:imä?

Mutta yhta kaikki, me perussuomalaiset ja kuntalaiset olemme olieet tässä syrjimisessä kärsijöinä.
Tämän kyseisen paikan torppaaminen ei ole todellakaan ainoa asia, mitä olemme joutuneet
ihmettelemälin Humppilassa. Minun Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan
varapuheenjohtajan paikan myös menetin, koska siitä ei Humppilassa päätetty missään vaiheessa.
Jäsenyyden säilytimme pienen ulkopuolisen tahon väännön kautta. Päätin valtuustoryhmämme
puheenjohtajana, että on aika Iuoda julkinen paine asialie ja saada päätökset vihdoinkin
kunnioittamaan äänestäjien tahtoa, vaikka se ei muita puolueita miellyttäisikään
Kunnioittavasti
Jukka Lintukangas PS
aluevaaliehdokas
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Humppilassa yhä vääntöä paikkajaosta
"Luotimme ihmisiin, mutta menimme
lankaan"

-

Ami Laaksonen
Perussuomalaiset näkee, enä heille luvattiin paikka Forssan seudun hyvinvoinlikuntayhtymån
yhtymäkokouksen puheenjohtajissa. Muut puolueet ovat eri mieltä.
z'J,.L.2022 07:00
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Humppilassa vallitsee eriävä näkemys siitä, luvattiinko Forssan seudun hykyn yhtymäkokouksen 3,
varapuheenjohtajuus Humppilan perussuomalaisille vai ei. Valtuuston puheenjohtaja Marita Ketolan
(oik.) ja muiden puolueiden mukaan ei, Jukka Lintukankaan ja muiden perussuomalaisten mukaan

kyllä. Kuva: Lassi Puhtimäki
Humppilassa on käyty viime syksystä lähtien väåintöä Forssan seudun hyvinvoinrikuntayhtymiin
yhtymäkokouksen Iuottamuspaikoista.

Kaikki sai alkunsa 26. elokuuta käydystä kunnanvaltuuston kokouksesta. Tuolloin valtuusto päätti
yksimielisesti, että kunta nimeää yhtymäkokoukseen kunnan edustajiksi Reetta Räsäsen (kesk.),
Reija Kaarion (sd.) ja Tanja Leinosen (kok.).
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marita Ketola (sd.) sanoo, että Humppilassa nuo paikat on jaettu
perinteisesti herrasmiessopimuksella kuntavaalien perusteella kolmelle suurimmalle puolueelle.
Neljåinneksi suurin eli perussuomalaiset sai paikan yhtymähallituksesta.
Ennen valtuuston kokousta oli käyty seutukunnalliset luottamuspaikkaneuvottelut. Niiden
tuloksesta on ollut erimielisyyttä. Humppilan pemssuomalaiset kokee, että yhtymäkokouksen 3.
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varapuheenjohtajan paikka luvattiin juuri Humppilan perussuomalaisille. Muiden puolueiden
edustajat näkevät, että paikka kyllä luvattiin puolueelle, muttei korvamerkittynä Humppilaan.

Merkitsin neuvottelujen aikana papereihini, että paikka menee Jokioisten perussuomalaisille.
;ii,;i
Tässä uskossa olin, kun lähdin kokouksesta ja s;rna näl<i:;ilvs o;r i::,rirrlni'iLt lr.',:t'-ie ii..
,.,;iililla edrislaiilla, Iir:to1,i saiioo.

-

:

papereita ei ole, joten tässä on sana sanaa vasten. Mutta kävimme ennen
tuota elokuun valtuuston kokousta noin tunnin mittaisen keskustelun eri puolueiden kesken, eikä
sielläkään tullut esille, että paikka olisi Humppilan perussuomalaisten. Myöskään valtuuston
kokouksessa kukaan ei puuttunut asiaan, mutta sen jåilkeen alkoi härdeili, h:in jatkaa.

- Mitään allekirjoitettuja

"Huijausta tai väärinkäytöstä ei ole tapahtunut"
Ketolan mukaan vaalimatematiikkaan ei sovi, mikåili perussuomalaisilla on paikka sekä
yhtymäkokouksessa enä -hallituksessa. Hänen mukaansa olisi neuvottelukysymys, mikäli
perussuomalaiset haluaisi vaihtaa hallituspaikan kokouspaikkaan, mutta sellaiseen perussuomalaiset
ei ole suostunut,
Tässä ongelmana olisi se, että muutos vaatisi koko seutukunnallisen luottamuspaikkapaletin

avaamista.

- Luulen, että muut

kunnat eivät siitä pitäsi, Ketola näkee.

Humppilan kunnanhallitus käsitteli maanantaina oikaisuvaatimusta edustajien nimeämistä koskien.
Oikaisuvaatimus jätettiin tutkimatta, koska päätös, johon haetaan oikaisua, koskee täytäntöönpanoa,
eikä valruuston päätöksestä ole tehty kunnallisvalitusta hallinto-oikeuteen.
Yhtymäkokouksen edustajat valitaan joka kokoukseen uudelleen. Ketolan mukaan
herrasmiessopimus on ollut, että samat, jo kenan päätetyt edustajat valitaan joka kokoukseen. Hän
pelkää, että asiasta tulee ikuisuuspykälä hallitukselle,

- Olisi hyvä

saada tåihåin päärös, Mitään huijausta tai väärinkäytöståhiin ei ole tapahtunut.

Lue myös: Perussuomalaiset ottavat vaalivoiton ja koime valtuustopaikkaa l{umppilassa
Keskusta säilyy suurimpana puolueena (FL 13.6.2021)

-

"Menimme noviiseina lankaan"
Perussuomalaisilla on Humppilan valtuustossa kolme edustajaa, kaikki ensikertalaisia. Jukka
Lintukangas myöntää, että noviiseina he eivät osanneet reagoida valtuustoon päätökseen.

- Kysyimme kyllä,

missä meidän paikkamme on. l(oirrr,rs ,",;ra'llii:i'r':iii:hl.tii',.,s ,.:ii :i,i

seliluneLlvoltrlujen polij;rcsityksess:l ja l<r,:sl.ustan vailr-r:-rstli'r,ir;':r:iir rriiioi;ritir rrililiri-'n:i, , it;:i:,,
;'
t{ä.riine:r vielii varilisli.,tsi;rn, kLrn siL;i k1,'s.?irrrirrr. h.rrn sitir,,r ky:i,',:ll:r fu{llrrti,: it c:,":'
rnridän patkkanrme'oit, i',:ln vastäsi e [.r sr] -r,,alii.iln n:yöhr,:.:rttii:. En sano ettämeitähuiputettiin.
Mutta luotimme ihmisiin ja menimme lankaan, Lintukangas sanoo.

:
.

lril lluiiil.;1;'ir!il iili'Lrs:iLl{rrtt.:.i(r,5iti,i Räslinen ei tiistaina työkiireisiinsä
vedoten ehtinyt kommentoida asiaa, mutta lupasi tehdä sen keskiviikkona. Tuolloin håin ei enää
rttLijdit;1 v;1i'åfir.ihcerlj,tiii.,jir.rl

vastannut yhteydenottoihin.
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Lintukangas myöntää, että perussuomalaisilla on suurempi valta hallituksessa kuin
yhtymäkokouksessa.
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Lounais-Häme . Humppila

Perussuomalaisten oikaisuvaatimus
yhtymäkokouksen paikoista hylättiin
Humppilassa
L0.2.2022 09:00 Ami Laaksonen

Kunnanjohtaja ehti jo esittää kunnanhallituksen joulukuisen päätöksen hylkäämistä, mutta
kuntaliiton lakimiehen viesti kåänsi kelkan.

Humppilan edustajat hykyn kesäkuisessa yhtymakokouksessa ovat aiemman päätöksen mukaisesti
Tanja Leinonen, Reija Kaario ja Reetta Räsänen. Kuva: Muu
Keskustelu Humppilaa hykyn yhtymäkokouksessa edustavien päättäjien paikkajaosta ei ota
laantuakseen.

Humppilan kunnanhallitus käsitteli jälleen perussuomalaisten tekemää oikaisuvaatimusta. Vielä
esityslistalla kunnanjohtajan esitys kuului, että kunnanhallitus päättää oikaisuvaatimuksen johdosta
kumota kunnanhallituksen joulukuisen päätöksen ja valita FSHKYn yhtymäkokousedustajat
uudelleen.

Esityslistan julkaisun jälkeen saapunut Kuntaliiton lakimiehen viesti käänsi kunnanjohtajan kannan.
Muutenu päätösehdotus kuului, että oikaisuvaatimus hylataän. Tähän kunnanhallitus myös
yksimielisesti päätyi. Hallituksen jäsenistä Tbomo Haaksi (ps.) jääväsi itsensä. Tällä kertaa itsensä
jääväsivät myös Reija Kaario (sd.) ja Tanja Leinonen (kok.), jotka ovat Humppilan valittuja
edustajia hykyn yhtymäkokouksessa.

Hallinto-oikeuteen?
Humppilan kunnanvaltuusto valitsi elokuussa yhtymäkokoukseen kunnan edustajiksi Kaarion,
Leinosen ja Reetta Räsäsen (kesk.). Heidät valittiin myös kunnanhallituksessa joulukuussa kunnan
edustajaksi, koska yhtymäkokousedustajatvalitaanjokaiseen kokoukseen uudelleen.
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Joulukuun påätöksen jälkeen kävi ilmi, että kunnanvaltuusto ei ole ollut toimivaltainen
viranomainen päättämään yhtymäkokousedustajista, vaan päätös kuuluu kunnanhallitukselle.
Kunnanjohtaja

Jyri Sarkkinen kertoo,

enä Kuntaliiton lakimiehen viesti tapahtumien kulusta oli

selkeä.

-

Seutukunnallinen poliittinen neuvottelutulos ei sido Humppilan kunnanhallitusta, eikä se ole

peruste oikaisuvaatimuksen hyväksymiseen. Koska valinnoissa ei ole tapahtunut
menettelytapavirheftä, esitin muutetussa päätösesityksessä, että oikaisuvaatimus hylätään,

Sarkkinen kertoo.

Humppilan perussuomalaisten ja muiden päåttäjien kesken vallitsee eriävä näkemys siitä, mitä
seutukunnallisissa neuvotteluissa viime elokuussa päätettiin. Perussuomalaisten mukaan paikka
luvattiin korvamerkittynä Humppilan perussuomalaisille, muiden mielestä vain seutukunnan
perussuomalaisille. Forssan Lehti uutisoi asiasta laajasti ?1. tammikuuta.
Hykyn yhtymäkokous kokoontuu seuraavaksi kesäkuussa. Ensi vuoden alusta aloittaa uusi
hyvinvointialue ja yhtymäkokous lakkautetaan.
Humppilan penrssuomalaisista viestitettiin Forssan Lehdelle, että kunnanhallituksen tuore päätös
tullaan viemään hallinto-oikeuteen.
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Låhettåjä:
Vastaanottaja:

Jukka Lintukangas
HAO Hämeenlinna

Aihe:
Päivämäärä:

tiistai 12. huhtikuuta 2022 LL.22.09

deadline

Moi,
Haluaisin muistuttaa täytäntöönpanokiellon deadlinesta huomiseen kokoukseen
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous on huomenna kello 18.
ystävä isi n terveisi n
I I

Jukka Lintukangas
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Hämeenlinna
tiistai 12. huhtikuuta 2022 15,05

råhettälå:

HAO

tåhetetty:

€

Vastaanottala:

Alhe:

Vastaus sähköpostiinne

llmoitan, että hallinto-oikeus on ratkäisemassa täytäntöönpanokieltoasiaa.

valituskirjelmän kappaleen, jonka kaikkl valittajat ovat allekirioittaneet.
Pyydän ilmoittamaan nimet huomiseen mennessä.

Ystävällisin terveisin
Kaija låitanen
ma. hallinto-oikeustuomari
Hämeenl innan hallinto-oikeus

Raatihuoneenkatu

I

131M HÄMEENLINNA
Puh. 029 5642233

This messoge mdy contain conftdentiol

infomdtion, Ilyou dre notlhe InAnded recipient pledse notity the senderdnd deleE the messqge immedlotely,
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tähettäjä:
[ähetetty:

Jukka

tiistai

Li

12.

huhtikuuta 202222.46

HAO Hämeenlinna

Vastaanottaja:
Aihe:

Olen jakanut tiedoston 2022.04.12 Valtakirjat kanssasi

Liitteet:

2022.04. 12 Y al ta ki rj at.

Moi,
Tässä

olisi valtakirjat

Ystävällisi n terveisi n
Jukka Lintukangas
Hanki Outlook for Android

pd

f
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VALTAKIRJA
Valtuutamme Jukka Lintukankaan Humppilan Perussuomalaisten valtuustoryhmiin puheenjohtajana
laatimaan sekä allekirjoittamaan kunnallisvalituksen Humppilan kunnan kunnanhallituksen
13.12.2021/ 352$:n annettuun päiitökseen perustuvasta, Humppilan Perussuornalaisen puolueen
valtuustorylwän 7 .2.2022 I 25 $:n oikaisuvaatimuksesta.

Tuomo Haaksi

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Mika Paavilainen

Esko Jiirvinen

Allekirjoitus
Pekka Niinikoksi

tus

Ari Valta
Allekirjoitus
Humppilassa 12l 4.2022
Paikka ja päiväys

Esa Takala

Allekirjoitus
Tea Uusimäki
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Lausunto HAO
Forssan seudulla on käyty seudulliset paikkaneuvottelut 10.8.2021. Tilaisuus on ollut
vapaaehtoinen ja kaikki puolueiden jäsenet on kutsuttu paikalle. Humppilasta paikalla on ollut
useamman puolueen jäseniä. Tässä paikkaneuvottelussa on päätetty seudullisesta paikkajaosta
FSHKY:n yhtymäkokouksen puheenjohtajiston osalta puolueiden välillä.
Paikkaneuvotteluissa on ollut tiedossa, että FSHKY:n yhtymäkokouksen 3. vpj:n paikka kuuluu
Perussuomalaisten puolueelle. Mainintaa kunnasta ei ole tuotu neuvotteluissa esille. 3. vpj:n
paikka on neuvottelujen päättyessä sovittu Jokioisten Perussuomalaisille. Paikalla olevat
Perussuomalaisten edustajat eivät ole tässä tilaisuudessa tuonut esiin sitä, että yhtymäkokouksen
3. vpj:n paikka olisi Humppilalle korvamerkitty.
Humppilan kunnanvaltuusto on elokuussa 2021 päättänyt FSHKY:n yhtymäkokousedustajista.
Tällöin Humppilan kunnan luottamushenkilöillä on ollut käsitys, että yhtymäkokouksen 3. vpj:n
paikka on sovittu Jokioisten Perussuomalaisille seudullisessa paikkaneuvottelussa. Humppila on
täten päättänyt nimetä Humppilan FSHKY:n yhtymäkokousedustajiksi Keskustan (1),
Kokoomuksen (1) ja SDP:n (1) edustajan Humppilan vaalituloksen mukaisesti. Valtuuston
kokouksessa ei ole esitetty päätöksenteon yhteydessä muita ehdotuksia eikä asiaa ole vastustettu
Perussuomalaisten toimesta.
FSHKY on myöhemmin pyytänyt Humppilan kunnanhallitusta nimeämään kokousedustajat
FSHKY:n yhtymäkokoukseen. Kunnanhallitus on päättänyt nimetä edustajat valtuuston päätöksen
mukaisesti. Humppilan kunnanhallitus on vahvistanut saman päätöksen edustajakokoonpanosta
kuin valtuusto ja nimennyt edustajiksi Keskustan (1), Kokoomuksen (1) ja SDP:n (1) edustajat
Humppilan vaalituloksen/-menestyksen mukaisesti.
Seudullisesta paikkaneuvottelusta ei ole tehty allekirjoitettua pöytäkirjaa tai muistiota, josta
neuvottelujen päätökset olisi voinut ennen Humppilan omaa päätöksentekoa tarkistaa, joten
luottamushenkilöt ovat päättäneet FSHKY:n yhtymäkokousedustajista sen tiedon mukaan mikä
heille on seudullisten paikkaneuvottelujen lopputuloksesta jäänyt. Seudullisissa neuvotteluissa ei
myöskään voi päättää ketkä Humppilan kunta valitsee omiksi yhtymäkokousedustajikseen.
Lisäksi haluamme tuoda esiin, että Humppilan kunnanvaltuusto on valinnut seudullisten
neuvottelujen tuloksen mukaan FSHKY:n yhtymähallitukseen Perussuomalaisen jäsenen, joten
yhtymähallituksessa on Humppilasta äänivaltainen jäsen.
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Kunnanvaltuusto 27.4.2022 19 §
Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus 11.4.2022 84 §
Valmisteluteksti

Jyri Sarkkinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan tehtävästään
11.6.2022 lukien. Kuntalain (410/2015) 38 §:n mukaan kunnan toimintaa
johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kunnanhallitus
johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja johtaa
kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta
toimintaa.
Kuntalain (410/2015) 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto.
Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on
virkasuhteessa kuntaan. Kuntalaissa ei ole erillisiä säännöksiä kunnanjohtajan
viran hakumenettelystä tai pätevyysvaatimuksista. Kunnallisen viranhaltijalain
5 §:n mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana,
voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan
päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on
liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston
päätöksen mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa
nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka
kelpoisuudesta on esitetty selvitys.
Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa.
Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan
päättämä erityinen kelpoisuus. Täten kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset
voidaan harkita kuntakohtaisesti siten, kuin ne nähdään virkasuhteen osalta
tarpeellisena. Humppilan kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan
kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää kunnanvaltuusto.
Humppilan kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan viran tai virkasuhteen
julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun
virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, julistaa
viran haettavaksi kunnanhallitus. Hallintosäännön 38 §:n mukaisesti valtuusto
päättää kunnanjohtajan valinnasta.

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että
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1.) se täyttää kunnanjohtajan viran toistaiseksi, aloitusajan ollessa sopimuksen
mukaan.
2.) se määrää kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän
korkeakoulututkinnon sekä kunnallishallinnon ja -talouden tuntemuksen.
Hakijan tulee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta. Lisäksi hakijan
odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrätietoinen, tulevaisuuteen
suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä innovatiivinen kunnan markkinoija ja
kehittäjä.
Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus 2.5.2022 98 §
Valmisteluteksti

Jyri Sarkkinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan tehtävästään
11.6.2022 lukien. Valtuusto on 27.4.2022 kokouksessaan merkinnyt tiedoksi
kunnanjohtajan irtisanoutumisen ja päättänyt kunnanjohtajan viran
kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä
kunnallishallinnon ja -talouden tuntemuksen. Hakijan tulee omata hyvät
esimiestaidot ja esimieskokemusta. Lisäksi hakijan odotetaan olevan
yhteistyökykyinen ja määrätietoinen, tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen
verkostoituja sekä innovatiivinen kunnan markkinoija ja kehittäjä. Valtuusto on
päättänyt samalla, että se täyttää kunnanjohtajan viran toistaiseksi, aloitusajan
ollessa sopimuksen mukaan.
Humppilan kunnan hallintosäännön 37 §:n mukaan viran tai virkasuhteen
julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun
virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, julistaa
viran haettavaksi kunnanhallitus. Hallintosäännön 38 §:n mukaisesti valtuusto
päättää kunnanjohtajan valinnasta. Siten Humppilan kunnanjohtajan viran
julistaa haettavaksi kunnanhallitus.
Hallintosäännön 39 §:n mukaan vakituiseen virkasuhteeseen otettaessa
koeaika on kuusi kuukautta. Kunnallisen viranhaltijalain 8 §:ssä säädetään, että
virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden
koeajasta.
Kunnallisen viranhaltijalain 5 §:n mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on
ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä
kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää
kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan
kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti
muuhunkin kunnan virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa
sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on
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esitetty selvitys.
Valmistelijat

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää
1.) virantäytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeajan.
2.) nimetä haastattelutyöryhmäksi kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston
puheenjohtajiston sekä hallintojohtajan.
3.) julistaa viran haettavaksi ajalla 4.5.2022 - 24.5.2022 Kuntarekryn kautta.
4.) että tarvittaessa voidaan käyttää asiantuntijapalveluita
rekrytointiprosessissa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 91, 93

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 89, 92, 94, 95, 96, 97, 98

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Humppilan kunnanhallitus
Kisakuja 2
31640 Humppila
Pykälät: 89, 92, 94, 95, 96, 97, 98
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivän kuluttua pöytäkirjan
nähtävänäolopäivästä.
Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 9.5.2022. (7+14)
Susanna Hokkanen
hallintojohtaja
Tiedoksianto asianosaiselle 1)
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Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 §), annettu postin kuljetettavaksi 10.5.2022

Susanna Hokkanen
hallintojohtaja
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

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 kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
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: 90
Valitusaika 7+30 päivää
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika 7+30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Pykälä:
Valitusaika 7+30 päivää
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
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- 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.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

