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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanhallitus 22.8.2022 133 §
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.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kunnanhallitus 22.8.2022 134 §
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 Reija Kaarion ja Tanja
Leinosen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja
Julkinen
22.8.2022

HUMPPILAN KUNTA
Kunnanhallitus

Nro
10/2022

135 §

KUNNANVALTUUSTON 29.6.2022 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Asianumero

D/197/00.02.01/2022
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Kunnanhallitus 22.8.2022 135 §
Valmisteluteksti

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston
päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Lain 56 §:n mukaan,
jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on
muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallintooikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallintooikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut.

Valmistelijat

Susanna Hokkanen, vt. kunnanjohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 29.6.2022 päätökset
laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja
Julkinen
22.8.2022

HUMPPILAN KUNTA
Kunnanhallitus
136 §

VT. KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT

Asianumero

D/206/00.01.02/2022

Nro
10/2022

Kunnanhallitus 22.8.2022 136 §
Valmisteluteksti

Vt. kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisia asioita.

Valmistelijat

Susanna Hokkanen, vt. kunnanjohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi saaduksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saaduksi ajankohtaiset asiat.
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EEVASTIINA HEINÄSEN EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

Asianumero

D/196/00.00.01.00/2022

Sivu 5

Kunnanhallitus 22.8.2022 137 §
Valmisteluteksti

Eevastiina Heinänen (ent. Perälä) on lähettänyt 10.8.2022 eropyynnön
Humppilan kunnan luottamustehtävästä paikkakunnalta muuton takia.

Valmistelijat

Susanna Hokkanen, vt. kunnanjohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1.) se myöntää Eevastiina Heinäselle hänen pyytämänsä eron
luottamustehtävästä ja
2.) se nimeää henkilön Eevastiina Heinäsen tilalle keskusvaalilautakunnan
varajäseneksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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138 §

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN
JÄRJESTÄMISESTÄ JA TUOTTAMISESTA VASTUUKUNTAMALLILLA

Asianumero

D/202/00.04.00/2022

Kunnanhallitus 22.8.2022 138 §
Valmisteluteksti

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ja Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymä järjestävät tällä hetkellä alueillaan
ympäristöterveydenhuollon palvelut. Kunnan tulee järjestää
terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssa luetelluissa laeissa tarkoitettujen
yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua koskevien tehtävien
(ympäristöterveydenhuolto) muodostama kokonaisuus kunnan itsensä
toimesta tai kuntien välisenä yhteistoimintana.
Ympäristöterveydenhuolto muodostuu tehtävistä, jotka on määritelty
seuraavassa lainsäädännössä:
- Kansanterveyslaki 66/1972
- Terveydenhuoltolaki 1326/2010
- Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 410/2009
- Terveydensuojelulaki 763/1994
- Elintarvikelaki 297/2021
- Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009, luonnos uudeksi eläinlääkintähuoltolaiksi
- Tupakkalaki 549/2016
- Lääkelaki 395/1987; 54 a§, 54 c§, 54d§ Nikotiinivalmisteiden myynti
(22/2006)
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä
1.1.2023 kunnilta hyvinvointialueelle, sai myös ympäristöterveydenhuolto
mahdollisuuden siirtyä hyvinvointialueelle samaan aikaan. Asiasta laadittiin
selvitys Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän, Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymän ja Hämeenlinnan valvontayksiköiden kanssa (Selvitys
mahdollisuudesta siirtää ympäristöterveydenhuollon tehtävät Kanta-Hämeen
hyvinvointialueelle vuonna 2023, 12.11.2021), mutta
ympäristöterveydenhuollon siirtyminen hyvinvointialueelle 2023 KantaHämeen alueella ei toteutunut. Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto
jatkoi toimintaa omassa organisaatiossaan, joten ympäristöterveydenhuollon
siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 ei ole mahdollista.
Koska maakunnallinen ympäristöterveydenhuollon siirtyminen
hyvinvointialueelle ei toteutunut, aloitettiin Forssan ja Riihimäen seutujen
yhteistoiminnan valmistelu. Alueen kuntajohtajien kokouksessa 11.4.2022

HUMPPILAN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
Julkinen
22.8.2022

Nro
10/2022

Sivu 7

päädyttiin valmistelemaan ympäristöterveydenhuollon palveluiden
organisoimisesta tuotettavaksi vastuukuntamallilla, Riihimäen kaupunki
vastuukuntana, ja päätettiin pyytää alueen kunnilta kannanottoa
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta ja
nimeämään edustajat valmisteluun.
Selvitys " Ympäristöterveydenhuollon organisoituminen vuonna 2023,
14.4.2022" sisältää selvityksen Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymän ja
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (pl. Someron kunta) nykytilanteesta
ja perusteista uuden yhteistoiminta-alueen muodostamiselle.
Kunnat ovat tehneet myönteiset päätökset valmisteluun osallistumisesta ja
nimenneet seuraavat edustajansa valmisteluun: Forssan kaupunginhallitus
25.4.2022, edustajana ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg; Riihimäen
kaupunginhallitus 2.5.2022, edustajana elinvoimajohtaja Mika Herpiö;
Janakkalan kunnanhallitus 2.5.2022, edustajana talous- ja hallintopäällikkö
Tiina Vesala; Ypäjän kunnanhallitus 10.5.2022, edustajana kunnanjohtaja Tatu
Ujula; Jokioisten kunnanhallitus 16.5.2022, edustajana hallinto- ja talousjohtaja
Mika Rantala; Tammelan kunnanhallitus 16.5.2022, edustajana vs.
kunnanjohtaja Taavi Leinikka; Humppilan kunnanhallitus 16.5.2022, edustajana
hallintojohtaja Susanna Hokkanen; Hausjärven kunnanhallitus 24.5.2022
edustajana kunnanjohtaja Pekka Määttänen ja Lopen kunnanhallitus 23.5.2022
edustajana valtuuston toinen varapj. Tiina Seppälä ja talous- ja hallintojohtaja
Jenny Saarela.
Yhteistoimintasopimusluonnoksen valmistelusta ovat vastanneet Riihimäen
kaupungin elinvoimajohtaja Mika Herpiö, kaupunginlakimies Mikko Heiskanen
ja vt. kaupunginjohtaja Petri Hirvonen sekä terveysvalvonnan johtajat Pirkko
Sukula Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä ja Leena Haimi
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä.
Kaikkien kuntien edustajien muodostama työryhmä on käsitellyt
yhteistoimintasopimusluonnosta kokouksissaan 18.5., 1.6., 16.6. ja 28.6.2022,
ja 28.6.2022 sopimusluonnos liitteineen (Riihimäen kaupungin
hallintosääntömääräykset yhteisestä toimielimestä) on päätetty lähettää
kuntien hyväksymiskäsittelyyn.
Sopimusluonnos pääkohdittain
Sopimuksen mukaan Riihimäki (vastuukunta), Forssa, Janakkala, Hausjärvi,
Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila sopivat 1.1.2023 lukien
järjestävänsä ympäristöterveydenhuollon kuntalain (410/2015) 8 luvun
sopimukseen perustuvana julkisoikeudellisena yhteistoimintana siten, että
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kunnat muodostavat lain tarkoittaman yhteistoiminta-alueen ja sopivat, että
Riihimäki hoitaa yhteistoiminta-alueen kuntien ympäristöterveydenhuollon
tehtäviä vastuukuntana ja perustaa ympäristöterveydenhuollon palveluista
järjestämisestä vastaamaan kuntalain 51§ mukaisen yhteisen toimielimen.
Sopimuksen tarkoittama yhteinen toimielin on Riihimäen kaupungin
elinvoimalautakunnan jaosto, sopimuksen tullessa voimaan nimeltään
ympäristöterveysjaosto. Jaoston tehtävistä ja asioiden esittelystä määrätään
vastuukunnan hallintosäännössä.
Vastuukunnan valtuusto asettaa jaoston valtuustokaudeksi kerrallaan
sopijakuntien valtuustojen nimeämistä jäsenistä ja varajäsenistä. Kunnat
nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä, sekä heille varajäsenet, seuraavasti:
Riihimäki puheenjohtaja ja varajäsen, Forssa varapuheenjohtaja ja varajäsen
sekä muut kunnat Janakkala, Loppi, Hausjärvi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja
Humppila jäsen ja varajäsen. Jaostossa Riihimäen, Forssan ja Janakkalan
valitsemilla jäsenillä on kullakin kaksi (2) ääntä ja Lopen, Hausjärven,
Tammelan, Jokioisten, Ypäjän sekä Humppilan valitsemilla jäsenillä yksi (1)
ääni.
Ympäristöterveydenhuolto sijoittuu vastuualueena Riihimäen kaupungin
elinvoiman toimialueelle, jonne perustetaan tarvittavat virat siirtyville
viranhaltijoille. Sopimuksen tarkoittaman toiminnan taloudenhoito on
vastuukunnan vastuulla. Yhteisen toimielimen talous on osa vastuukunnan
talousarviota ja taloussuunnittelua.
Sopimusluonnoksen mukaan Ympäristöterveydenhuollon
kokonaisnettokustannukset jaetaan sopijapuolille seuraavassa suhteessa:
Riihimäki 24,50%
Forssa 19,82%
Janakkala 12,86%
Tammela 11,24%
Jokioinen 8,92%
Hausjärvi 7,28%
Loppi 6,46%
Humppila 4,49% ja
Ypäjä 4,43%.
Vuodesta 2026 alkaen perittävät kustannusosuudet lasketaan uudelleen
vuosittain edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä palveluiden laskentaa
edeltävien 24 kk toteutuneen käytön mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon
toimintaa harjoitetaan toistaiseksi nykyisellä toimipisteverkostolla.
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Sopimus sisältää vastuukunnan velvollisuuden mm. raportoida talousarvion ja
-suunnitelman toteutumisesta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen
yhteydessä, antaa sopijapuolien käyttöön niiden tarvitsemat taloutta ja
hallintoa koskevat tiedot sekä raportoida sopijakunnille vuosittain palveluiden
käytöstä.
Sopimuksessa määritellään, että alueellinen ympäristöterveysjaosto aloittaa
toimintansa 1.12.2022 ja sopimusten mukaisten palveluiden tuottaminen alkaa
1.1.2023. Sopimus on irtisanottavissa kahdentoista (12) kuukauden
irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanominen on mahdollista suorittaa
päättymään aikaisintaan 31.12.2025. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti
tai sähköisesti kunkin sopijakunnan kirjaamoon.
Valmistelijat

Susanna Hokkanen, vt. kunnanjohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
yhteistoimintasopimuksen.
Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee
ympäristöterveysjaostoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

LIITE_Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus luonnos työryhmä
220628

LIITE: Kunnanhallitus 22.8.2022 / 138 §

Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta
vastuukuntamallilla

1. Sopimuksen osapuolet
Tämän sopimuksen osapuolina (jäljempänä Sopijakunnat) ovat seuraavat kunnat:
-Riihimäki (jäljempänä myös Vastuukunta)
-Forssa
-Janakkala
-Hausjärvi
-Loppi
-Tammela
-Jokioinen
-Ypäjä ja
-Humppila.

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Kunnan tulee järjestää terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssa luetelluissa laeissa tarkoitettujen
yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua koskevien tehtävien
(ympäristöterveydenhuolto) muodostama kokonaisuus kunnan itsensä toimesta tai kuntien
välisenä yhteistoimintana.
Sopimuksen tarkoittama ympäristöterveydenhuolto muodostuu tehtävistä, jotka on määritelty
seuraavassa lainsäädännössä:
- Kansanterveyslaki 66/1972
- Terveydenhuoltolaki 1326/2010
- Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 410/2009
- Terveydensuojelulaki 763/1994
- Elintarvikelaki 297/2021
- Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009, luonnos uudeksi eläinlääkintähuoltolaiksi
- Tupakkalaki 549/2016
- Lääkelaki 395/1987; 54 a§, 54 c§, 54d§ Nikotiinivalmisteiden myynti (22/2006)
Jatkossa sopimuksessa ympäristöterveydenhuollolla tarkoitetaan yllämainittujen tehtävien
muodostamaa kokonaisuutta.
Tällä sopimuksella Sopijapuolet sopivat 1.1.2023 lukien järjestävänsä ympäristöterveydenhuollon
kuntalain (410/2015) 8 luvun sopimukseen perustuvana julkisoikeudellisena yhteistoimintana ja

LIITE: Kunnanhallitus 22.8.2022 / 138 §

tarkemmin siten, että Riihimäki, Forssa, Janakkala, Hausjärvi, Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja
Humppila muodostavat lain tarkoittaman yhteistoiminta-alueen ja sopivat, että Riihimäki hoitaa
yhteistoiminta-alueen kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtäviä vastuukuntana ja perustaa
ympäristöterveydenhuollon palveluista järjestämisestä vastaamaan kuntalain 51§ mukaisen
yhteisen toimielimen. Tällä sopimuksella Vastuukunnalle siirretään myös kuntalain 8 §:n
tarkoittama järjestämisvastuu.
Tämän sopimuksen tavoitteena on turvata lainsäädännön vaatimusten mukainen
suunnitelmallinen, säännöllinen, laadukas ja terveyshaittoja ja –vaaroja ehkäisevä
ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoito. Yhteistoiminta-alueella turvataan
ympäristöterveydenhuollon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta,
taloudellista, tasapuolista ja toimivaa.
Ennen tämän sopimuksen tarkoittaman yhteisen toimielimen toiminnan alkamista
ympäristöterveydenhuolto Sopijakuntien osalta on järjestetty Riihimäen seudun
terveyskeskuskuntayhtymän ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toimesta. Tällä
sopimuksella kuntayhtymien ympäristöterveydenhuoltoon kuuluva toiminta ja siihen kuuluva
henkilöstö ja sovitut varallisuuserät siirretään Vastuukuntana toimivalle Riihimäen kaupungille.
Kokonaisuuden siirtämisessä noudatetaan mitä yhteistoiminnasta työnantajan ja henkilöstön
välisestä yhteistoiminnasta on säädetty.

3. Hallinnon ja päätöksenteon järjestäminen
Tämän sopimuksen tarkoittama yhteinen toimielin on Riihimäen kaupungin elinvoimalautakunnan
jaosto, sopimuksen tullessa voimaan nimeltään ympäristöterveysjaosto.
Jaoston tehtävistä ja asioiden esittelystä määrätään Vastuukunnan hallintosäännössä. Jaosto
noudattaa toiminnassaan Riihimäen kaupungin muita toimielinten toimintaan sovellettavia
Riihimäen valtuuston hyväksymiä sääntöjä.
Jaosto toimii kaikkien sopijapuolien osalta
-terveydensuojelulain (763/1994) tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena
-elintarvikelain (297/2021) tarkoittamana kunnan elintarvikeviranomaisena
-lääkelain (395/1987) 54 a§, 54 c§, 54 d§ tarkoittamana kunnan viranomaisena, joka käsittelee
nikotiinivalmisteiden myynnistä kunnalle kuuluvat tehtävät.
Lisäksi jaosto hoitaa
-tupakkalain (549/2016) mukaiset kunnalle kuuluvat tehtävät ja
-eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) ja eläintautilaissa (76/2021) tarkoitetut kunnan
viranomaiselle kuuluvat tehtävät.
Jaosto hyväksyy ympäristöterveydenhuoltoa koskevat sopimukset ja päättää
ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämistavasta ja –paikoista sekä suoritteista ja niistä
perittävistä maksuista. Jaosto päättää toimivaltansa delegoinnista.
Yhteisessä toimielimessä on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella
heistä on henkilökohtainen varajäsen.
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Vastuukunnan valtuusto asettaa jaoston valtuustokaudeksi kerrallaan sopijakuntien valtuustojen
nimeämistä jäsenistä ja varajäsenistä. Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä, sekä heille
varajäsenet, seuraavasti: Riihimäki puheenjohtaja ja varajäsen, Forssa varapuheenjohtaja ja
varajäsen sekä muut kunnat Janakkala, Loppi, Hausjärvi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila
jäsen ja varajäsen. Jaostossa Riihimäen, Forssan ja Janakkalan valitsemilla jäsenillä on kullakin kaksi
(2) ääntä ja Lopen, Hausjärven, Tammelan, Jokioisten, Ypäjän sekä Humppilan valitsemilla jäsenillä
yksi (1) ääni.
Yhteisen toimielimen esittelijänä toimii terveysvalvonnan johtaja. Esittelijän ollessa esteellinen,
noudatetaan kuntalain säädöksiä ja/tai vastuukunnan hallintosääntöä.
Yhteinen toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Vastuukunnan
kaupunginhallituksella tai elinvoimalautakunnalla ei ole otto-oikeutta jaoston tekemiin päätöksiin.
Ensimmäinen jaosto toimii 1.12.2022 alkaen siihen saakka kunnes 2025 kuntavaalien jälkeen on
valittu uusi jaosto seuraavaksi valtuustokaudeksi.
Kukin Sopijakunta on velvollinen saattamaan hallintosääntönsä tämän sopimuksen edellyttämän
sisältöiseksi.

4. Organisaatio
Ympäristöterveydenhuolto sijoittuu vastuualueena Vastuukunnan elinvoiman toimialueelle, jonne
perustetaan tarvittavat virat siirtyville viranhaltijoille.
Henkilöstöresurssien osalta noudatetaan, mitä laissa ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueesta (410/2009) säädetään.
Vastuukunta sitoutuu noudattamaan laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta
kunnissa ja hyvinvointialueilla (13.4.2007/449) säädettyjä velvoitteita, mikäli tämä sopimus
edellyttää muutoksia työtehtävissä.

5. Talous ja taloudenhoito
Sopimuksen tarkoittaman toiminnan taloudenhoito on Vastuukunnan vastuulla. Yhteisen
toimielimen talous on osa Vastuukunnan talousarviota ja taloussuunnittelua.
Sopijakunnilla on oikeus osallistua Vastuukunnan tämän sopimuksen tarkoittaman toiminnan
taloussuunnitteluun ja talousarvion laadintaan. Sopijakunnilla on oikeus tutustua Vastuukunnan
tämän sopimuksen tarkoittaman toiminnan kirjanpitoon ja saada tarpeellisia selvityksiä siitä.
Ympäristöterveysjaosto tekee Vastuukunnan kaupunginhallitukselle toimintaansa koskevan
talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Talousarvioesitys sisältää yhteistoiminnan tavoitteet ja
niiden edellyttämät määrärahat ja siinä esitetään rahoitustarpeen kattaminen sopijapuolten
rahoituksella ja muilla tuloilla. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten että edellytykset
yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion ja –suunnitelman ja mahdolliset
niihin tehtävät muutokset hyväksyy Vastuukunnan valtuusto.
Yhteistoiminnan toteuttamisessa ja rahoittamisessa on noudatettava talousarviota.
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Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ja –menot lasketaan erikseen eläinlääkintähuollolle,
terveysvalvonnalle ja hallinnolle.

Kustannusten jako
Jaettavat kustannukset, tuotteistus ja hinnoittelu
Ympäristöterveydenhuollon kokonaisnettokustannukset jaetaan sopijapuolille seuraavassa
suhteessa (Kustannusosuudet):
-Riihimäki 24,50%
-Forssa 19,82%
-Janakkala 12,86%
-Tammela 11,24%
-Jokioinen 8,92%
-Hausjärvi 7,28%
-Loppi 6,46%
- Humppila 4,49% ja
- Ypäjä 4,43%.
Nettokustannuksissa huomioidaan varsinaisten toimintatuottojen ja –kustannusten lisäksi
Vastuukunnan sisäisesti vyörytettävät tuotot ja kustannukset, jotka sisältävät mm.
toimitilakustannuksia, tukipalveluiden kustannuksia ja hallinnollisia kustannuksia. Vyörytysten
laskemisessa noudatetaan Vastuukunnan yleisesti käytössä olevia perusteita.
Tilikauden aikana Vastuukunta laskuttaa sopijakunnilta kuukausittain talousarvioon ja
yllämainittuihin Kustannusosuuksiin perustuvaa ennakkomaksua palveluista. Laskutus tapahtuu
Vastuukunnan laskutuskäytännön mukaisesti. Tilikauden päätyttyä, tilinpäätöksen tultua
hyväksytyksi, sopijakunnille joko palautetaan liikaa perittyä ennakkomaksua tai peritään lisämaksua
yhteistoiminta-alueen toteutuneiden kokonaisnettokustannusten mukaan. Palautus ja maksu
tapahtuvat 30.6. mennessä.
Mikäli talousarviota muutetaan toimintavuoden aikana, ennakkomaksua voidaan muuttaa
muutettua talousarviota vastaavaksi. Tarkistus voi tulla voimaan aikaisintaan talousarviomuutosta
seuraavan toisen kuukauden alusta lukien.
Ympäristöterveysjaosto raportoi sopijapuolille talousarvion ja –suunnitelman toteutumisesta
Vastuukunnan osavuosikatsausten (sopimuksen tekohetkellä kvartaaliraportointi) ja tilinpäätöksen
yhteydessä. Vastuukunta antaa sopijapuolien käyttöön niiden tarvitsemat taloutta ja hallintoa
koskevat tiedot.
Ympäristöterveydenhuolto seuraa palveluiden käyttöä (palvelusuoritteita) kunnittain ja raportoi
sopijakunnille vuosittain palveluiden käytöstä. Nettokustannusten jakamisessa käytetään yllä
mainittuja Kustannusosuuksia vuosien 2023-2025 ajan. Vuodesta 2026 alkaen perittävät
Kustannusosuudet lasketaan uudelleen vuosittain edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä

LIITE: Kunnanhallitus 22.8.2022 / 138 §

palveluiden laskentaa edeltävien 24 kk toteutuneen käytön mukaisesti. Kustannusosuuksien
laskennassa tulee noudattaa palvelusuoritteiden kokonaisnettokustannuksia.

6. Asiakkailta perittävät maksut
Asiakkailta perittävät maksut määritetään ympäristöterveyshuollon taksassa, josta päättää
Ympäristöterveysjaosto.
Lisäksi kunnallisella eläinlääkärillä on oikeus periä virka-alueellaan antamastaan eläinlääkäriavusta
ja todistuksista eläimen omistajalta tai haltijalta palkkiot ja kustannusten korvaukset kunnallisen
eläinlääkäritaksan mukaisesti.
Kunnat voivat harkintansa mukaan osallistua suoraan kotieläimen (hyötyeläimen) omistajalle tai
haltijalle aiheutuneisiin kustannuksiin eläinlääkintähuoltolaissa säädetyllä tavalla.

7. Kalusto ja muut varusteet
Ympäristöterveydenhuollon toimipisteissä käytössä olevan kaluston, laitteiden ja muiden
varusteiden siirtymisestä Vastuukunnalle sovitaan erikseen Vastuukunnan, Riihimäen seudun
terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Kaluston
huollosta ja uusimisesta vastaa Vastuukunta.

8. Kiinteistöt ja muut tilat
Ympäristöterveydenhuollon toimintaa harjoitetaan toistaiseksi nykyisellä toimipisteverkostolla.
Tällä hetkellä toimipisteet ovat
-Terveysvalvonnan toimipiste ja eläinlääkintähuollon yhteisvastaanotto ja valvontaeläinlääkärin
toimipiste, Keskuskatu 29, Jokioinen
-Eläinlääkintähuollon yhteisvastaanotto, Linnunradankatu 5-7 Riihimäki
-Terveysvalvonnan ja valvontaeläinlääkärin toimipiste, Kalliokatu 10-16, Riihimäki
-Terveysvalvonnan toimipiste, Harvialantie 7 B, Turenki
Toimipisteverkoston muutoksista päättää Ympäristöterveysjaosto.

9. Muut sopimukset
Toimintaa koskevat sopimukset siirretään Vastuukunnalle 1.1.2023 alkaen lukuunottamatta
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän käytössä olevaa ajanvaraus- ja potilastietojärjestelmän
sopimusta ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän nykyistä
eläinlääkäripäivystyssopimusta, jotka irtisanotaan.
Riihimäki vastaa toiminnan edellyttämistä sopimuksista. Toimivalta tehdä sopimuksia on määritelty
Riihimäen hallintosäännössä.
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Sopimuksista syntyvät kustannukset sisällytetään tämän sopimuksen tarkoittamiin jaettaviin
kustannuksiin.

10. Vahingonkorvausvastuu
Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen vastuut
määräytyvät vahingonkorvauslain perusteella. Työnantajan vastuulla olevien vahinkojen
kustannukset kirjataan yhteisiin kustannuksiin, jotka jaetaan 5 §:n mukaisesti.
Vastuukunta huolehtii siitä, että yhteistoiminta-alueen toimintaan liittyvä vastuu- ja muu
vakuutusturva on voimassa yhtäläisesti koko yhteistoiminta-alueella.

11. Tietosuoja
Riihimäen kaupunki toimii tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (5.12.2018/1050)
mukaisena rekisterinpitäjänä ja vastaa rekisterinpitäjän velvoitteista.

12. Tietoturva
Riihimäki ja muut kunnat sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen edellyttämässä toiminnassa
ja yhteistyössä sekä tietojenvaihdossa menettelyjä, jotka täyttävät tiedonhallintalaissa (906/2019)
ja sen 1 §:ssä ja 4 §:ssä määriteltyä tasoa.

13. Yhteistoiminnan kehittäminen ja sopimuksen toimivuuden seuranta

Ympäristöterveydenhuollon on toimittava yhteistyössä sopijakuntien, hyvinvointialueen ja muiden
viranomaisten sekä palvelun käyttäjien kanssa.
Vastuukunnan ja muiden kuntien yhteistoimintaa kehitetään avoimella tiedonvaihdolla.
Kaikkia ympäristöterveydenhuollon toimintoja kehitetään ja uudistetaan asiakaspalvelun,
työhyvinvoinnin ja lainsäädännön ehdoilla talouden resurssien puitteissa. Riihimäen seudun
terveyskeskuskuntayhtymän ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän käytössä on
laadunhallintajärjestelmä, jonka käyttöä jatketaan.
Tämän sopimuksen toimivuutta voidaan Sopijakuntien aloitteesta arvioida Sopijakuntien välisin
arviointikeskusteluin.

14. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
Tätä yhteistoimintasopimusta voidaan muuttaa sopijakuntien toimivaltaisten toimielimien
yhtäpitävillä päätöksillä. Uuden sopimuskunnan liittymiseen sovelletaan tämän sopimuksen
periaatteita.
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15. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.
Sopimus on irtisanottavissa kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.
Irtisanominen on mahdollista suorittaa päättymään aikaisintaan 31.12.2025. Irtisanominen on
toimitettava kirjallisesti tai sähköisesti kunkin sopijakunnan kirjaamoon.
Mikäli jokin Sopijakunta irtisanoo sopimuksen, neuvottelevat muut Sopijakunnat keskenään tämän
sopimuksen jatkamisesta.
Riihimäen kaupungille tämän sopimuksen perusteella mahdollisesti siirtynyt irtaimisto ja muu
omaisuus jää sen omistukseen. Mikäli yhteistoimintasopimuksen voimassaolo päättyy kuitenkin
kokonaisuudessaan, irtaimisto siirtyy ympäristöterveydenhuollon toimintaa jatkavalle taholle.

16. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijaosapuolten kesken pidettävillä
neuvotteluilla. Ellei erimielisyyttä saada ratkaistua 30 päivässä neuvottelujen alkamisesta lukien,
erimielisyys voidaan ratkaista toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

17. Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoitus
Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen hyväksyneet ja kun sopimus on
allekirjoitettu.
Sopimuksen tarkoittama yhteinen toimielin alkaa hoitaa tehtäviään 1.12.2022 ja sopimuksen
mukaisten palvelujen tuottaminen alkaa 1.1.2023. Riihimäen kaupunginvaltuusto päättää vuoden
2023 talousarviosta vuoden 2022 puolella.
Tämä sopimus allekirjoitetaan käyttämällä sähköistä sopimusten allekirjoitusjärjestelmää. Sopimus
on lisätty järjestelmään kunkin Sopijakunnan allekirjoitettavaksi xx.xx.xxxx. Tämä sopimus
katsotaan kokonaisuudessaan allekirjoitetuksi ja sopimus syntyneeksi, kun kukin Sopijakunta on
allekirjoittanut sopimuksen sähköisesti.

Riihimäen kaupunki

Forssan kaupunki

Janakkalan kunta

Tammelan kunta

Jokioisten kunta

LIITE: Kunnanhallitus 22.8.2022 / 138 §

Hausjärven kunta

Lopen kunta

Humppilan kunta

Ypäjän kunta
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Liite

Riihimäen kaupungin hallintosääntömääräykset yhteisestä toimielimestä
(luonnos ehdotetuista muutoksista)

26a§ Alueellinen ympäristöterveysjaosto
Elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimii ympäristöterveysjaosto, jonka tehtävänä on kuntien kanssa
tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti järjestää terveydenhuoltolaissa mainittujen
ympäristöterveydenhuollon erityislakien ja lääkelain 395/1987 §54a, §54c, §54d mukaiset palvelut
yhteistoiminta-alueen kunnille vastuukuntamallin mukaisesti.
27a§ Alueellisen ympäristöterveysjaoston kokoonpano ja esittely
Jaostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella heistä on
henkilökohtainen varajäsen.
Kaupunginvaltuusto asettaa jaoston valtuustokaudeksi kerrallaan yhteistoimintasopimuksen sopijakuntien
valtuustojen nimeämistä jäsenistä ja varajäsenistä. Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä, sekä heille
varajäsenet, seuraavasti: Riihimäki puheenjohtaja ja varajäsen, Forssa varapuheenjohtaja ja varajäsen,
Janakkala, Loppi, Hausjärvi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila jäsen ja varajäsen. Jaostossa Riihimäen,
Forssan ja Janakkalan valitsemilla jäsenillä on kullakin kaksi (2) ääntä ja Lopen, Hausjärven, Tammelan,
Jokioisten, Ypäjän sekä Humppilan valitsemilla jäsenillä yksi (1) ääni.
Jaoston esittelijänä toimii terveysvalvonnan johtaja. Esittelijänä olevan virkamiehen ollessa poissa tai
esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty tai elinvoimajohtaja. Jaosto voi myös päättää
esittelystä erillisellä päätöksellä.
Jaosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
28a§ Alueellisen ympäristöterveysjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta
Alueellinen ympäristöterveysjaosto:
1. toimii toimialansa lainsäädännön (terveydensuojelulain (763/1994), elintarvikelain (297/2021), lääkelain
(395/1987), tupakkalain (549/2016), eläinlääkintähuoltolain (765/2009) ja eläintautilain (76/2021))
tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä sekä käyttää tälle toimielimelle lainsäädännössä säädettyä
ratkaisuvaltaa
2. asettaa toimialansa toiminnalliset päämäärät ja tavoitteet, päättää voimavarojen suuntaamisesta, ohjaa
ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta, huolehtii alaisensa organisaation kehittämisestä sekä
seuraa toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta
3. käsittelee ja tekee esitykset toimialallaan kuntien valtuustojen tai kunnanhallitusten käsiteltäväksi
kuuluvista asioista ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta
4. päättää ympäristöterveydenhuollon maksutaksasta lainsäädännön mukaisesti
5. käsittelee ja antaa esityksen toimialansa talousarviosta ja -suunnitelmasta
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6. antaa lausunnot yhteistoiminta-aluetta koskevista periaatteellisesti merkittävistä tai taloudellisesti
laajakantoisista asioista
7. valvoo valvontakohteista tehtävien viranhaltijapäätösten lainmukaisuuden noudattamista
8. päättää ympäristöterveydenhuollon toimipisteverkostosta
Kaupunginhallituksella tai elinvoimalautakunnalla ei ole otto-oikeutta jaoston tekemiin päätöksiin.
Alueellinen ympäristöterveysjaosto toimii tehtäväalueellaan rekisterinpitäjänä ja henkilörekisterin
vastuuhenkilönä toimii terveysvalvonnan johtaja.
Alueellinen ympäristöterveysjaosto voi siirtää sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
Alueellisen ympäristöterveysjaoston käsittelyyn on tuotava yhteistoiminta-alueen kunnan ja viranomaisten
aloitteesta jaoston tehtäviin kuuluva asia. Terveysvalvonnan johtaja voi perustellusta syystä saattaa
ratkaisuvaltaansa kuuluvan poikkeuksellisen laaja-alaisen asian jaoston käsiteltäväksi.
Pöytäkirjoista, niiden tarkastamisesta ja sopimusten sekä muiden asiakirjojen allekirjoituksista on
määräykset tässä hallintosäännössä. Pöytäkirjat jaoston kokouksista tulee välittömästi tarkistuksen jälkeen
lähettää yhteistyökuntien kunnanhallituksille. Pöytäkirjat jaoston kokouksista pidetään nähtävänä
jokaisessa yhteistoiminta-alueen kunnassa kuntalain mukaisesti.
Muutoin jaosto työskentelee voimassa olevan lainsäädännön ja tämän hallintosäännön mukaisesti.

MUUTOKSET RIIHIMÄEN HALLINTOSÄÄNNÖN MUIHIN PYKÄLIIN
29 § Elinvoiman toimialue
Toimialue huolehtii kaupungin maankäytön suunnittelusta, kaupunkikuvasta, rakennetun ympäristön sekä
kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta ja hoidosta sekä kaupungin maaomaisuuden hallinnasta,
ympäristönsuojelun strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kaupungille kuuluvien
ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaistehtävien järjestämisestä. Tämän lisäksi toimialue
huolehtii kulttuuripalvelujen ja museopalvelujen lainsäädännön mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä,
ellei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty.
->
Toimialue huolehtii kaupungin maankäytön suunnittelusta, kaupunkikuvasta, rakennetun ympäristön sekä
kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta ja hoidosta sekä kaupungin maaomaisuuden hallinnasta,
ympäristönsuojelun strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kaupungille kuuluvien
ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaistehtävien järjestämisestä. Tämän lisäksi toimialue
huolehtii kulttuuripalvelujen ja museopalvelujen lainsäädännön mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä,
ellei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty. Toimialue vastaa myös ympäristöterveydenhuollon
palveluista yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaisesti.

58§ Toimiala- ja toimialuejohtajien yleinen ratkaisuvalta, kohta 10.
päättää tuotteiden ja palveluiden sekä ulkopuolisille tehtävien töiden hinnoittelusta
-> päättää tuotteiden ja palveluiden sekä ulkopuolisille tehtävien töiden hinnoittelusta, ellei tässä
hallintosäännössä ole toisin määrätty.
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60§ Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen
Kaupunginhallitus, lautakunnat ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättävät alaistensa virkojen
perustamisesta ja lakkauttamisesta
->
Kaupunginhallitus, lautakunnat, alueellinen ympäristöterveysjaosto ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
päättävät alaistensa virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

61 § Palvelusuhteen muuttaminen
Kaupunginhallitus, lautakunnat ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättävät alaistensa virkasuhteiden
muuttamisesta työsuhteeksi.
Kaupunginhallitus, lautakunnat ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättävät alaistensa toimisuhteiden
muuttamisesta virkasuhteeksi.
->
Kaupunginhallitus, lautakunnat, alueellinen ympäristöterveysjaosto ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
päättävät alaistensa virkasuhteiden muuttamisesta työsuhteeksi.
Kaupunginhallitus, lautakunnat alueellinen ympäristöterveysjaosto ja vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
päättävät alaistensa toimisuhteiden muuttamisesta virkasuhteeksi.
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139 §

EHDOTUS KIINTEISTÖ OY HUMPPILAN YRITYSTIE 4:N HALLITUKSEN JÄSENEKSI

Asianumero

D/191/07.02.02.00/2022

Kunnanhallitus 22.8.2022 139 §
Valmisteluteksti

Jyri Sarkkinen on toiminut Kiinteistö Oy Humppilan Yritystie 4:n hallituksen
jäsenenä. Jyri Sarkkisen virkasuhde kuntaan on päättynyt ja hän on samalla
luopunut kaikista luottamustehtävistä.

Valmistelijat

Susanna Hokkanen, vt. kunnanjohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus tekee ehdotuksen uudesta hallituksen jäsenestä Kiinteistö
Oy Humppilan Yritystie 4:n yhtiökokoukselle.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa Susanna Hokkasta hallituksen jäseneksi
Kiinteistö Oy Humppilan Yritystie 4:n yhtiökokoukselle.
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140 §

JÄSENEN NIMEÄMINEN SEUDULLISEN RAKENNUSVALVONNAN JA
YMPÄRISTÖNSUOJELUN SEURANTARYHMÄÄN

Asianumero

D/16/00.00.01.01/2022

Sivu 22

Kunnanhallitus 22.8.2022 140 §
Valmisteluteksti

Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat
sopineet kaupungin hoitavan kuntien rakennusvalvontaviranomaisen ja
ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät sekä mahdolliset muut osapuolten
vuosittain erikseen sopimat tehtävät.
Sopimuksen mukaan sopijapuolet ovat perustaneet seurantaryhmän
käsittelemään sopimuksessa tarkoitetun yhteistyön käytännön toimintaa sekä
kehitystarpeita. Kustakin sopijakunnasta seurantaryhmään on nimetty
enintään kaksi jäsentä. Tavoitteena on ollut saada seurantaryhmään kaikkien
sopijapuolten monipuolinen edustus. Seurantaryhmä kokoontuu vuosittain
ainakin kerran. Kunnanhallitus on nimennyt seurantaryhmään Jyri Sarkkisen ja
Erkki Ojasen. Jyri Sarkkisen virkasuhde kuntaan on päättynyt ja hän on samalla
luopunut kaikista luottamustehtävistä, joten hänen tilalleen tulee nimetä uusi
jäsen.

Valmistelijat

Susanna Hokkanen, vt. kunnanjohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus päättää nimetä seudullisen rakennusvalvonnan ja
ympäristönsuojelun seurantaryhmään uuden jäsenen Jyri Sarkkisen tilalle.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä seudullisen rakennusvalvonnan ja
ympäristönsuojelun seurantaryhmään uudeksi jäseneksi rakennusmestari
Matti Saarenmaan Jyri Sarkkisen tilalle.
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141 §

HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN

Asianumero

D/203/02.05.01.00/2022

Kunnanhallitus 22.8.2022 141 §
Valmisteluteksti

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan kunnan
valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion
talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten
kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen
tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan
huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt
suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä.
Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen.
Vuonna 2022 harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen on varattu
yhteensä 10 miljoonaa euroa. Hakuaikaa on 9.9.2022 asti.

Valmistelijat

Susanna Hokkanen, vt. kunnanjohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus keskustelee hakemisen perusteista ja päättää
harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemisesta.

Käsittely

Vt. kunnanjohtaja Susanna Hokkanen teki muutetun päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ja
valtuuttaa vt. kunnanjohtajan valmistelemaan hakemuksen. Hakemus
käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Liitteet
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Hakemus
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VN/17671/2022

1.8.2022

Kunnan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022

PERUSTIEDOT
Kunta:

Kunnan yhteyshenkilön tiedot
•
•
•

Nimi:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

HAKEMUS
A. Haettava summa, €:

B. Vuoden 2021 harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen käyttötarkoitus, mikäli kunta on
saanut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2021:

C. Kunnan yksilöidyt talousvaikeudet, joihin haetaan harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta
sekä perustelut, jotka osoittavat em. vaikeudet poikkeuksellisiksi tai tilapäisiksi. Lisäksi
yksilöitynä talousvaikutusten ajankohta ja euromääräinen vaikutus kunnan talouteen.

1.

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

puh. 0295 16001 (vaihde)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi
Y-tunnus 0245439-9

Finansministeriet
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 28, 00023 Statsrådet

tfn 0295 16001 (växel)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.finansministeriet.fi
FO-nummer 0245439-9
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2.

3.

D. Kunnan omat toimenpiteet poikkeuksellisen tai tilapäisen taloudellisen tilan korjaamiseksi (esim.:
veroprosentti, taksat, lainoitus tai menosäästöt):
1. Jo toteutetut toimenpiteet

2. Tulossa olevat ja päätetyt toimenpiteet

E. Muut huomiot ja lisätiedot:

Aika ja paikka:

Allekirjoitus, nimenselvennys ja nimeke

Liitteet:
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142 §

VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KOY HUMPPILAN YRITYSTIE 4:N
HALLIRAKENNUSHANKETTA

Asianumero

D/185/00.05.01/2022

Sivu 30

Kunnanvaltuusto 29.6.2022 38 §
Valmisteluteksti

Kati Tiilikkala jätti Humppilan Vihreiden tekemän valtuustoaloitteen koskien
KOY Humppilan Yritystie 4:n hallirakennushanketta. Aloitteessa esitetään, että
kunta tai KOY Humppilan Yritystie 4 teettää rakennushankkeesta etukäteen
ilmasto- ja ympäristövaikutusten pitkäaikaisarvioinnin tähän perehtyneiltä
ammattilaisilta, ja käyttää arvioinnin johtopäätöksiä suunnittelu- ja
kilpailutusvaiheessa merkittävinä ohjaavina kriteereinä.

Päätös

Allekirjoitettu valtuustoaloite vastaanotettiin kokouksessa.

Kunnanhallitus 22.8.2022 142 §
Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus keskustelee aloitteen käsittelystä ja omistajaohjauksen
antamisesta.

Käsittely

Keskustelun päätteeksi vt. kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjauksena KOY Humppilan Yritystie 4:n
hallitukselle suosituksen, että se ottaa ympäristö- ja ilmastovaikutukset
huomioon rakennushankkeessa kustannusvaikutukset kuitenkin huomioiden.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

Valtuustoaloite Maviteknik-hallihanke - Vihreät

LIITE: Kunnanhallitus 22.8.2022 / 142 §

29.6.2022

VALTUUSTOALOITE
umppilan Yritystie 4:n hal lirakennushankkeeseen Maviteknik Oy:l le
Hunnppn-Rru VrHnrÄr
KOY

H

KOY Humppilan Yritystie 4 hakee kunnan takausta lainalle, jolla on tarkoitus rakentaa kuntaan uusi

teollisuusha lli Maviteknik Oy:lle vuokrattavaksi.

Humppilan Vihreät esittää, että jos/kun valtuusto on hyväksynyt takauksen, kunta ohjaa KOY
Humppilan Yritystie 4:ää tulevassa rakennushankkeessa ottamaan huomioon jo ennakoivasti
kunnan uuden (tulevan) strategian omat ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteet, ja integroimaan ne
kiinteäksi osaksi hallihankkeen suunnittelu- ja hankintaprosessia.
Tästä syystä esitämme

1.
2.

että kunta tai KOY Humppilan Yritystie 4 teettää rakennushankkeesta etukäteen ilmasto- ja
ympäristövaikutusten pitkäaikaisarvioinnin tähän perehtyneiltä ammattilaisilta, ja
käyttää arvioinnin johtopäätöksiä suunnittelu- ja kilpailutusvaiheessa myös merkittävinä
ohjaavina kriteereinä.

llmastoaloitteessamme (Valtuusto 25.9.2019) totesimme, kuinka tärkeää on, että kunta tekee
päätöstensä ympäristövaikutukset näkyväksi mm. toteuttamalla ilmastovaikutusten arvioinnin
osana kaikkea päätöksentekoa. Niin myös tässä hankkeessa. Kunnalla on nyt merkittävä tilaisuus
näyttää esimerkillään, että ilmastoasioiden huomioon ottaminen etenkin kunnan suurissa
hankkeissa on meille tärkeää, ja että kuntamme on ilmasto- ja ympäristöasioiden huomioimisessa
innovatiivinen ja ketterä, vastuullinen ja kokoaan suurempi.

Ku

ru

ruRru KAN NATTAA To I M IA

E

F-TTISES

II

JA YM PÄRIS I-ÖYSTÄVÄLLISESTI

Pienikin kunta voi näyttää hyvää esimerkkiä, saavuttaa kunnalle hyvää PR:ää, ja näyttää kestävää
kehitystä edistävän päåtöksenteon mallia myös muille lähiseutujen kunnille.

jo suunnitteluvaiheessa on viisasta myös taloudellisesti.
Lainsäädäntö päästöjen ja ympäristöasioiden huomioimisen suhteen on jatkuvasti kiristymässä, ja
toimimalla ennakoivasti pakollista paremmin vältämme mahdolliset tulevaisuudessa odottavat
kalliit muutos- ja korjaustyöt. Joka tapauksessa yhteiskunnallinen kehitys kulkee kohti
hiilineutraaliustavoitteita, ja tähän jo etunojassa ryhtyen varaudumme erinomaisesti niihin toimiin,
jotka nyt ovat vain heikkoja signaaleita, mutta tulevaisuudessa mahdollisesti sääntöjä.
llmastoasioiden huomioiminen

Tärkeää ofl, että kunta sitoutuu omassa toimintapolitiikassaan ottamaan ilmasto- ja
ympäristöystävällisyyden aina jatkossa merkittäväksi ja sitouttavaksi kriteeriksi sekä
hankinnoissaan että hankkeissaan, ja noudattaa omaa strategialinjaansa aina jatkossakin tältä osin.
llmasto-, ympäristö- ja muiden eettisten periaatteiden tinkimätön noudattaminen kunnan omissa
toiminnoissa tuo kunnalle aina myös hyvää mainetta ja tilaisuuden toimia malliesimerkkinä hyvästä
ja kehittävästä kuntataloudesta.

LIITE: Kunnanhallitus 22.8.2022 / 142 §

KU

ru

ruNru TO I M I NTAPE RIAATTE ET VAI KUTTAVAT MYÖS TU LEVAISU U DE N HAN KKEISI I N

Kunnan jokaisella toimenpiteellä on vaikutus sekä alueen elinkeinoelämään että asukkaisiin. Mallia
näyttämällä voimme rohkaista myös seudun yrityksiä omien vastuullisuusperiaatteiden luomiseen
ja niiden viemiseen käytäntöön. Hyvillä toimintaperiaatteilla on usein merkittäviä kannustavia
vaikutuksia muihin ympärillä toimiviin tahoihin ja heidän jatkosuunnitelmiinsa.

Useat kunnat ovat viime vuosina tehneet merkittäviä ympäristö- ja ilmastoystävällisiä
parannuksia omiin hankintaperiaatteisiinsa ja -suunnitelmiinsa, ja nämä muutokset ovat usein
vieneet pienetkin kunnat positiivisella tavalla mediaan ja potentiaalisten uusien yritysten ja
asukkaiden tietoisuuteen.
Etunojassa luonto- ja ilmastoystävällisiin toimiin ryhtymällä saamme myös strategista etua
hanke- ja kehittämisrahoituksia sekä uutta yritystoimintaa tänne etsittäesså. Kestävän kehityksen
innovointi on tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa ja linjassa myös kansainvälisten
suurtoimijoiden strategioiden kanssa. Näiden asioiden huomiointi on tulevaisuudessa yhä
tärkeämpää, jos kunta tai muu toimija etsii yhteistyökumppaneita ja rahoittajia tuleville
hankkeilleen.
Vaikka nykyistä hallihanketta suunnitellaan etupäässä Maviteknikin käyttöön, on aivan mahdollista,
että heidän toimintansa ja tilojen käytön tehostuminen vetää myös muuta yritystoimintaa tänne.
Kun toimimme alusta alkaen vastuullisesti ilmasto- ja ympäristöasioiden huomioimisessa tässä

rakennushankkeessa, se antaa hyvän merkin seudustamme kiinnostuneille suurillekin yrityksille,
että tänne kannattaa jatkossakin sijoittaa - sekä toimintaa että rahoitusta.
Kiitos.

Allekirjoittaneet

Minna Autio

valtuutettu

KatiTiilikkala
varavaltuutettu
Hunnpptt-ntrt VtnneÄr
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143 §

TE2024-VALMISTELU JA MUU TYÖLLISYYDENHOITO LOUNAIS-HÄMEESSÄ

Asianumero

D/171/14.07.00/2022

Kunnanhallitus 22.8.2022 143 §
Valmisteluteksti

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus kutsui omistajakuntien
johdon koolle neuvottelemaan TE2024-valmistelun tilanteesta seudulla ja
koulutuskuntayhtymässä. Neuvottelu on pidetty 11.5.2022.
Aiheesta on laadittu käsittelypyyntö Humppilan kunnalle, joka toimitetaan
oheismateriaalina.

Valmistelijat

Susanna Hokkanen, vt. kunnanjohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus

Kj: Kunnanhallitus antaa TE2024-valmistelusta ja työllisyydenhoidosta LounaisHämeessä oheisen lausunnon:
Asia 1: Humppilan kunnan on mahdollista sitoutua yhteiseen valmisteluun
Forssan kaupungin, Tammelan kunnan, Jokioisten kunnan ja Ypäjän kunnan
kanssa yhtenäisenä alueena. Humppilan kunta on lähtökohtaisesti valmis
tekemään yhteistyötä minkä tahansa kunnan kanssa, edellyttäen, että
yhteistyö ei vaaranna Humppilan kunnan lähipalvelujen jatkumista.
Asia 2: Humppilan kunta näkee mahdollisena, että LHKK ottaisi hoitaakseen
työllisyydenhoidon uudistuksen seudullisen valmistelun edellä mainitulla
tavalla. Humppilan kunta suhtautuu myönteisesti LHKK:n perussopimuksen
muuttamiseen, jotta LHKK voi ottaa vastuulleen työllisyydenhoidon
uudistuksen seudullisen valmistelun.
Asia 3: Humppilan kunta näkee myönteisenä säätiön tuottaman seudullisen
nuorten työpajatoiminnan yhteistyössä kunnan kanssa. Humppilan kunnan
keskeisenä vaatimuksena on lähipalveluiden turvaaminen. Humppilan kunta
näkee myös mahdollisena seudullisen ohjaamotoiminnan ja sen kuluihin
osallistumisen edellyttäen, että kunta saa kustannuksiaan vastaavan
oikeudenmukaisen määrän lähipalvelua Humppilassa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Asianumero

D/73/01.01.01.01/2022

Nro
10/2022

Sivu 34

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.

Kunnanhallitus 30.5.2022 113 §
Valmisteluteksti

Humppilan kunnanjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana Kuntarekryn
kautta ajalla 4.5.2022 - 24.5.2022. Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä,
kunnan nettisivuilla ja työvoimatoimiston sivuilla. Määräaikaan mennessä tuli
7 hakemusta. Virkaa hakivat:
- Antti Ritvonen, KTM, Espoo
- Peter Marks, Master's degree of Computer Science, Vantaa
- Raino Laakso, Tradenomi YAMK, Salo
- Mailis Salmi, KTM, Hämeenlinna
- Olli Heikkilä, Insinööri YAMK, Tammela
- Minna Lintonen, Kasvatustieteiden maisteri, Forssa
- Ismo Varis, Yhteiskuntatieteiden maisteri, Forssa
Lisäksi Jukka Malila, yhteiskuntatieteiden maisteri, Kirkkonummelta on
toimittanut suostumuksen virkaan hakuajan päätyttyä. Suostumus on
huomioitu muiden hakemusten lisäksi.
Hakemukset toimitetaan oheismateriaalina.
Haastattelutyöryhmä kokoontui 30.5.22 klo 17 ja kävi virkaa hakeneet ja
suostumuksen toimittaneet läpi.

Valmistelijat

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, p. 044 729 4881

Päätösehdotus

Kj: Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Käsittely

Kunnanjohtaja antoi päätösehdotuksen kokouksessa:
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Kunnanhallitus päättää
1.) merkitä hakijalistaan suostumuksen toimittaneen Jukka Malilan,
2.) julistaa viran uudelleen haettavaksi ajalla 1.7.-14.8.2022 Kuntarekryn
kautta,
3.) että edellisen hakuajan hakijat ja suostumuksen toimittaneet otetaan
huomioon uudessa haussa, ja
4.) että hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekryn, työvoimatoimiston sivujen ja
kunnan omien nettisivujen lisäksi kuntalehti.fi -palvelun kautta.
Päätös

Hyväksyttiin kokouksessa tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus 22.8.2022 144 §
Valmisteluteksti

Humppilan kunnanjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana Kuntarekryn
kautta ajalla 4.5.2022 - 24.5.2022 sekä 1.7.2022 - 14.8.2022. Ensimmäisellä
hakukierroksella hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä, kunnan nettisivuilla
ja työvoimatoimiston sivuilla. Määräaikaan mennessä tuli 7 hakemusta.
Hakuajan jälkeen tuli yksi suostumus. Toisella hakukierroksella hakuilmoitus
julkaistiin myös kuntalehden sivuilla. Toisella hakukierroksella virkaan tuli 11
uutta hakemusta ja yksi suostumuksen antanut. Kummankin hakukierroksen
hakijat huomioidaan virantäytössä.
Ensimmäisen hakukierroksen hakijat:
- Antti Ritvonen, KTM, Espoo
- Peter Marks, Master's degree of Computer Science, Vantaa
- Raino Laakso, Tradenomi YAMK, Salo
- Mailis Salmi, KTM, Hämeenlinna
- Olli Heikkilä, Insinööri YAMK, Tammela
- Minna Lintonen, Kasvatustieteiden maisteri, Forssa
- Ismo Varis, Yhteiskuntatieteiden maisteri, Forssa
Sekä yksi suostumuksen antanut ensimmäisen hakuajan päätyttyä:
- Jukka Malila, yhteiskuntatieteiden maisteri, Kirkkonummi
Toisella hakukierroksella virkaa hakeneet:
- Harri Tammiste, kauppatieteiden maisteri, Helsinki
- Ari Kukka, KTM, hallintotieteiden maisteri, Kuusamo
- Juho Partanen, oikeustieteen maisteri, Helsinki
- Jorma Pietiläinen, diplomi-insinööri, Savitaipale
- Pekka Muotiala, puistomestari, Varkaus
- Pekka Takku, diplomi-insinööri, Kouvola
- Jarmo Juhani Otto Härkönen, diplomi-insinööri, Helsinki
- Tero Flink, Ensihoitaja yamk, Kotka
- Heikki Tenhunen, sosiaaliohjaaja, Iisalmi
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- Riku Siren, hallintotieteiden maisteri, Tampere
- Juuso Alatalo, valtiotieteiden maisteri, Mynämäki
Ja suostumuksen antanut:
- Susanna Hokkanen, hallintotieteiden maisteri, Akaa
Hakemukset ja suostumukset on toimitettu oheismateriaalina.
Haastattelutyöryhmä kokoontui 22.8. klo 17 ja keskusteli kunnanjohtajan haun
jatkamisesta muotovirheen takia. Toisen kierroksen hakuilmoituksesta puuttui
maininta "ensimmäisen hakukierroksen hakijat ja suostumuksen antaneet
otetaan edelleen huomioon kunnanjohtajan virantäytössä." Ensimmäisen
kierroksen hakijat ja suostumuksen antaneet ovat kuitenkin saaneet
tiedokseen kunnanhallituksen aiemman päätöksen, jossa todetaan että heidät
otetaan edelleen huomioon virantäytössä.
Vt. kunnanjohtaja Susanna Hokkanen ei osallistunut haastattelutyöryhmän
kokoukseen, koska hän on jättänyt toisen hakukierroksen aikana
suostumuksen kunnanjohtajan virkaan ja näin ollen tullut esteelliseksi
osalistumaan haastattelutyöryhmään suostumuksen antamisen yhteydessä.
Valmistelijat

Kari Ahola, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Päätösehdotus

Khall pj: Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Käsittely

Vt. kunnanjohtaja Susanna Hokkanen jääväsi itsensä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toimi asian esittelijänä
ja pöytäkirjanpitäjänä pykälän ajan.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Ahola teki kokouksessa
päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää
1.) todeta vt. kunnanjohtaja Susanna Hokkasen tulleen esteelliseksi
osallistumaan haastattelutyöryhmään ja asian käsittelyyn antaessaan
suostumuksensa Humppilan kunnanjohtajan virkaan toisen hakukierroksen
aikana,
2.) todeta edelleen, että vt. kunnanjohtaja Susanna Hokkanen ei ole
osallistunut haastattelutyöryhmän kokoukseen 22.8.2022 ennen
kunnanhallituksen kokousta,
3.) todeta, että toisen hakukierroksen työpaikkailmoituksesta on
epähuomiossa jäänyt pois teksti "ensimmäisen hakukierroksen hakijat ja
suostumuksen antaneet otetaan edelleen huomioon kunnanjohtajan
virantäytössä",
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4.) todeta, että ensimmäisen kierroksen hakijat ja suostumuksen antaneet ovat
saaneet tiedokseen kunnanhallituksen aiemman päätöksen, jossa todetaan
että heidät otetaan edelleen huomioon virantäytössä,
5.) julistaa viran uudelleen haettavaksi kuntarekryn kautta ajalla 24.8.7.9.2022,
6.) että ensimmäisen ja toisen hakukierroksen hakijat sekä suostumuksen
antaneet otetaan edelleen huomioon kunnanjohtajan virantäytössä,
7.) että hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekryssä ja työvoimatoimiston sivuilla.
Päätös

Hyväksyttiin kokouksessa tehdyn päätösehdotuksen mukaisesti.

HUMPPILAN KUNTA
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
Julkinen
22.8.2022

Nro
10/2022

Sivu 40

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: 135-138, 144

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 139-143

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: 139-143
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 29.8.2022. (7+14)
Susanna Hokkanen
vt. kunnanjohtaja
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Tiedoksianto asianosaiselle 1)
Lähetetty tiedoksi (kuntalaki 139 §)/ annettu postin kuljetettavaksi 30.8.2022

Susanna Hokkanen
vt. kunnanjohtaja
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:
Valitusaika 7+30 päivää
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika 7+30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Pykälä:
Valitusaika 7+30 päivää
Valituskirja
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Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
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

