Hämeenkyrö
Kunnanhallitus
Aika

23.03.2020, klo 16:29 - 19:08

Paikka

valtuustosali

Pöytäkirja
23.03.2020

4/2020

1 (27)

Käsitellyt asiat
§ 39

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 40

Pöytäkirjan tarkastus

§ 41

Ajankohtaiset asiat

§ 42

Kunnanjohtajan ja palvelujohtajien sijaisuusjärjestelyt

§ 43

Poikkeusolojen toimivaltaa koskeva sääntö

§ 44

Työsuojelupäällikön varahenkilöiden valinta

§ 45

Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaava; osallistumis- ja
arviointisuunnitelma

§ 46

Hämeenkyrön kunnan osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
valtionavustushakuihin

§ 47

Sosiaali- ja terveysjohtajan viran täyttäminen (vakanssinumero 3001)

§ 48

Vuoden 2020 talousarvion sopeuttaminen muuttuvaan taloustilanteeseen

§ 49

Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

§ 50

Otto-oikeuspykälä

§ 51

Ilmoitusasiat

Lisäpykälät
§ 52

LISÄPYKÄLÄ: Poikkeusolojen aikaiset toimet hyväksyttäväksi hallitukselle

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.03.2020

4/2020

2 (27)

Saapuvilla olleet jäsenet
Risto Linnainmaa, puheenjohtaja
Päivi Leskinen, 1. varapuheenjohtaja
Rauno Mäki, 2. varapuheenjohtaja
Esa Järvenpää
Heidi Tulonen
Päivi Hiltunen
Timo Mäkelä
Vilho Ponkiniemi
Muut saapuvilla olleet
Tiina Paloranta, talousjohtaja, sihteeri
Kirsi Parhankangas
Raija Westergård
Jarmo Järvinen
Antero Alenius, kunnanjohtaja
Poissa

Katariina Pylsy

Allekirjoitukset

Risto Linnainmaa
Puheenjohtaja

Tiina Paloranta
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
25.03.2020

25.03.2020

Timo Mäkelä

Esa Järvenpää

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä hallintotalossa (Härkikuja 10b) 25.3.2020 ja
julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi)
kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 25.3.2020.

Erja-Riitta Myllymäki, hallintopalvelusihteeri
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§ 39
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialistalle §:t: 39 - 52.
Päätös
Todettiin.
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§ 40
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Mäkelä ja Esa Järvenpää.
Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja
tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.
Päätös
Valittiin.
Hallitus piti tauon tämän asian jälkeen ja kuuli asiantuntijoita.
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§ 41
Ajankohtaiset asiat
Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisia, valmistelussa olevia asioita.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus merkitsee kunnanjohtajan ajankohtaisten asioiden selostuksen tiedokseen.
Päätös
Kunnanjohtaja selosti sairaanhoitopiirin perussopimukseen liittyviä asioita.
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§ 42
Kunnanjohtajan ja palvelujohtajien sijaisuusjärjestelyt
HMKDno-2020-107
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talousjohtaja
Hallintosäännön 89 §: hallitus nimeää kunnanjohtajan varahenkilön, palvelujohtajat ja
heidän varahenkilönsä.
Tällä hetkellä kaikille yllä mainituille on nimetty yksi varahenkilö. Mahdollisten
sairastumisten varalle pidennetään sijaisuusketjuja. Tällä turvataan päätöksenteon
sujuvuus.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus nimeää varahenkilöt seuraavasti:
Kunnanjohtaja Antero Aleniuksen varahenkilöt
1. talousjohtaja Tiina Paloranta
2. sivistysjohtaja Kimmo Levänen
3. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen
Hallintopalvelut palvelujohtaja Tiina Palorannnan varahenkilöt
1. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen
2. laskentapäällikkö Lotta Salmela
Perusturvan palvelujohtajan Tuomas Parmasen varahenkilöt
1. vs. sosiaalijohtaja Leena Kyröjoki
2. johtava hoitaja Tarja Soukko
Ylilääkäri Tuomas Parmasen varahenkilöt
1. terveyskeskuslääkäri Antero Leskinen
2. terveyskeskuslääkäri Sonja Leppänen
Vs. sosiaalijohtaja Leena Kyröjoen varahenkilöt
1. johtava sosiaalityöntekijä Päivi Niemi
2. kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltunen
Sivistysjohtaja Kimmo Leväsen varahenkilöt
1. varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen
2. elämänlaatupalvelujen esimies Liisa Neronen
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Teknisen johtajan Ritva Asula-Myllysen varahenkilöt
1. kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma
2. kiinteistöpäällikkö Mika Wallin
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
asianosaiset, lautakunnat
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§ 43
Poikkeusolojen toimivaltaa koskeva sääntö
HMKDno-2020-114
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Korona poikkeusolojen sääntö Hämeenkyrön kunta
Suomessa on poikkeustila koronaviruksen torjuntatoimien takia. Valtio on linjannut
koronaviruksen leviämisen estäviä toimia, joita myös kunnat toteuttavat.
Kuntalain 39 § mukaisesti kunnanjohtaja johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta
(yleistoimivalta). Hämeenkyrön hallintosääntöön ei sisälly häiriötilaa tai poikkeustilaa
koskevaa liitettä toimivallan muutoksista näissä tilanteissa.
Kuntalain 38 § mukaisesti hallitus vastaa mm. kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
sekä vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta. Terveydenhuoltolain 12 §
mukaisesti kunnan on seurattava asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Vastuu tästä on
kunnanhallituksella.
Tartuntatautilain 58 § määrää laajaan tartunnanvaaraan liittyvistä toimenpiteistä.
Laajaan tartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet
Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti
epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan
tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien
tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä.
Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai
yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.
Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen
usean kunnan alueella.
Hämeenkyrössä kunnanhallitus on tartuntatautilaissa mainittu toimielin.
Kunta seuraa valtakunnallista ohjeistusta ja tekee tarvittavat päätökset
valtakunnallisesti ja alueellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.
Hallituksella on kunnassa toimivalta niissä asioissa, jotka eivät kuulu valtuuston
päätösvaltaan ja joita ei ole delegoitu lautakunnille. Poikkeustilan aiheuttamista
rajoituksista tulee koko ajan uutta tietoa. Hallitusta ei voida kutsua koolle tämän
hetken sääntöjen mukaisesti nopeasti, siksi on perusteltua hyväksyä poikkeustilaa
koskeva sääntö, jolla päätösvalta siirretään kunnanjohtajalle.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Linnainmaa
Hallitus
1.
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1. hyväksyy liitteenä olevan säännön
2. valtuuttaa kunnanjohtajan poikkeusolojen johtoryhmässä tekemät päätökset
sellaisiksi väliaikaisiksi päätöksiksi, jotka eivät voi odottaa hallituksen
kokoontumista
3. toteaa, että edellä mainitut toimet tuodaan hallituksen käsittelyyn
hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
lautakunnat, johtoryhmä
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§ 44
Työsuojelupäällikön varahenkilöiden valinta
HMKDno-2019-355
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talousjohtaja
Hallintosäännön 99 §:n mukaan työsuojelupäällikkö on henkilöstö- ja
hallintopäällikkö.
Hänelle ei ole nimetty varahenkilöä.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus nimeää työsuojelupäällikön varahenkilöksi laskentapäällikkö Lotta Salmelan ja
toiseksi varahenkilöksi johtava hoitaja Tarja Soukon.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valitut, lautakunnat
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§ 45
Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaava; osallistumis- ja arviointisuunnitelma
HMKDno-2020-90
Valmistelija / lisätiedot:
Helena Ylinen
helena.ylinen@hameenkyro.fi
kaavoitusarkkitehti
Liitteet

1 Hanhijärven_työpaikka_alueen_ask_OAS_23032020_listalle.pdf
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Hanhijärven työpaikka-alueen
ensimmäisen rakennusvaiheen rakentaminen Hämeenkyrönväylän pohjoispuolelle,
Hanhijärven uuden eritasoliittymän yhteyteen, noin 4,5 km kirkonkylältä kaakkoon.
Alue on kunnan omistama ja sen pinta-ala on noin 70 ha. Alueelta on uutta
Hämeenkyrönväylää pitkin Tippavaaraan noin 7 km ja nykyistä valtatietä Elovainioon
noin 17 km, Kolmenkulmaan noin 23 km ja Tampereen keskustaan noin 30 km. Alue
on rakentamaton ja valtaosin istutustaimikkoa.
Asemakaavan suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ja
Hämeenkyrön strateginen yleiskaava 2040. Osalla alueesta on voimassa
Hämeenkyrön keskustan yleiskaava 2010. Alueella ei ole voimassa asemakaavaa.
Asemakaava-alue sisältyy parhaillaan laadittavana olevaan Hämeenkyrön keskustan
osayleiskaavan 2040 alueeseen ja tukeutuu sen valmisteluun. Syksyllä 2019
yleiskaavatyössä laadittiin kaksi mm. rakennemallivaihtoehtoa, sekä 3D-luonnoksia
Tippavaaran, Heiskan ja Hanhijärven työpaikka-alueista. Aineistot eivät ole olleet vielä
nähtävillä ja yleiskaavoitus jatkuu keväällä 2020 tavoitteiden kokoamisella. Yleiskaava
kuulutettiin vireille ja OAS nähtäville kesällä 2019 (khall 17.6. § 101).
Aloitusviranomaisneuvottelu MRL pidettiin 6.3.2019 ja rakennemallivaiheen
viranomaistyöneuvottelu 23.10.2019. Yleiskaavoituksesta käytiin kolme
yleisötilaisuutta syksyllä 2019 (21.8., 23.9. ja 7.11.) ja kaksi luottamushenkilöiden
ohjausryhmäkokousta (16.5. ja 31.10.). Käytyjen viranomaiskeskustelujen,
ohjausryhmäkokouksien ja yleisötilaisuuksien perusteella ei ole tullut esiin
Hanhijärven asemakaavoitusta vastustavia seikkoja tai kantoja.
Hämeenkyrönväylän toteuttamiseksi on vuonna 2016 hyväksytty tiesuunnitelma.
Tiesuunnitelmaa varten on 2000-luvun alussa laadittu selvityksiä ja suunnitelmia, joita
osin voidaan hyödyntää myös asemakaavatyön tausta-aineistoina. Tiesuunnitelmaa
tarkennetaan kevään 2020 aikana. Kunnan tavoitteena on, että Hanhijärven työpaikka-
alueelle tarvittava kokoojakatu liittyy eritasoliittymään kiertoliittymän välityksellä.
Kunnan vesi- ja viemäriverkko on tavoitteena tuoda alueelle Kalalahden suunnasta.
Asemakaavan erityisinä suunnittelunäkökulmina pidetään kuntastrategian linjaamia
elinkeinoelämän ja palveluiden edellytysten parantamista, ympäristöarvojen
huomioimista ja ilmastotavoitteita. Yleiskaavan rakennemallityön yhteydessä syksyllä
2019 Hanhijärven pohjoiselle alueelle on alustavasti hahmoteltu noin 17:n noin 1-4
hehtaarin laajuisen työpaikkatontin sijoittamista. Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy on

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.03.2020

4/2020

12 (27)

käynnistänyt kyselytutkimuksen, jolla kartoitetaan työpaikkatonttien tämänhetkistä
kysyntää. Asemakaavoituksen pohjaksi on laadittu ja laaditaan myös tarvittavia muita
selvityksiä.
Asemakaavoituksen aikataulutavoitteena on, että työpaikkatontit olisivat käytettävissä
kun uusi väyläosuus avataan. Hämeenkyrönväylän ja sen
rakentamiseen sisältyvien eritasoliittymien rakentaminen on tavoitteena käynnistää
kesällä 2020 ja avata liikenteelle loppuvuonna 2022. Kaava-aineisto on tavoitteena
asettaa nähtäville kaksi kertaa: valmisteluvaihe vuonna 2020 ja ehdotusvaihe vuonna
2021. Nähtävilläoloaikoina osalliset voivat jättää mielipiteen tai muistutuksen ja
viranomaisilta pyydetään lausunnot.
Tulevaisuuden tarpeisiin Hanhijärven työpaikka-alueen toisen rakennusvaiheen
asemakaavoitusta varten, Hämeenkyrönväylän eteläpuolelle jää noin 30 hehtaaria
kunnan maata.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus kuuluttaa Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaavan laatimisen vireille ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaavoitusarkkitehti Ylinen (toimeenpanovastuu)
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§ 46
Hämeenkyrön kunnan osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
valtionavustushakuihin
HMKDno-2020-101
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Kyröjoki
leena.kyrojoki@hameenkyro.fi
sosiaalijohtaja
Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustushaut avautuivat 20.1.2020 ja päättyvät
31.3.2020 (https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut). Kahdesta sote-uudistukseen
liittyvästä valtionavustushausta voi hakea rahoitusta palvelujen toiminnalliseen
kehittämiseen ja sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeviin hankkeisiin.
Hakemusten väestöpohjakattavuus tulee olla vähintään 80 prosenttia.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta jaetaan vuonna 2020 alueille 70
miljoonaa euroa (STM:n mom. 33.60.39). Tulevien vuosien 2021 ja 2022
rahoitusraameista ja tavoitteista saadaan valtion linjaukset syksyn 2020 aikana.
Rahoitustaso lienee suurin piirtein samaa tasoa kuin vuonna 2020. Pirkanmaan osuus
vuoden 2020 rahoituksesta on valtionavustusasetuksen mukaan noin 5,9 miljoonaa
euroa. Rahoituksen hakeminen ei edellytä omarahoitusosuutta. Vuoden 2020 haussa
painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia
perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja
monialaisessa kuntoutuksessa. Tulevaisuuden sote-keskusohjelmarahoitusta haetaan
Pirkanmaan kuntien yhteisellä hakemuksella. Rahoitus on kolmivuotinen
siirtomääräraha.
Toisena hakukohteena on rakenneuudistuksen valmistelua tukevat hankkeet (VM:n
mom. 28.70.05). Se on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja
yhteiseen valmisteluun. Avustuksia on jaossa yhteensä 120 miljoonaa euroa. Tämä
raha on kansallisesti kilpailtua. Rahoitusta voi hakea vuosille 2020-2021.
Laskennallisesti Pirkanmaan osuus väestömäärä huomioiden on noin 11 miljoonaa
euroa kahdelle vuodelle. Rahoituksen edellytyksenä on vähintään 20 prosentin
omarahoitusosuus. Omarahoitusosuuksia voidaan kattaa myös omalla työpanoksella.
Tulevaisuuden sote-keskus haku tulee suunnitella yhdessä rakennerahahaun kanssa.
Perusteena on mm. digitalisaatio, tiedolla johtaminen ja tietojärjestelmämuutokset,
jotka sidotaan toiminnan muutoksiin. Rakennerahasta kustannetaan myös tarvittava
hankehallinnointi. Rakennerahoitusta haetaan Pirkanmaan kuntien yhteisellä
hakemuksella.
Kevään 2020 aikana avautuu lisäksi kolmas hakukierros, jossa on haettavana yhteensä
noin 25 miljoonaa euroa muihin STM:n määrittämiin sote kehittämishankkeisiin (STM:
n mom. 33.60.39). Nämä rahat ovat myös kilpailtuja ja edellyttävät vähintään 20
prosentin omarahoitusosuutta. Tarkkoja ohjeistuksia ei ole vielä saatavissa, mutta
tiedossa olevia kohteita ovat mm. lastensuojelu, mielenterveysstrategian
toimeenpano, kotihoidon resurssien riittävyyteen ja omaishoidon kehittäminen,
vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kokeilu ja työkykyohjelma
(työkyvyn tuki).
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Pirkanmaan sote-johtajat ovat käsitelleet kokouksessaan 23.1.2020 valtionavustusten
hakuohjeita ja määrittäneet valmistelun periaatteita. Kehittämiskohteita on
valmisteltu sote-johtajien toimesta lokakuun alusta 2019 lukien. Valmistelussa on
hyödynnetty aiempaa yhdessä tehtyä työtä sekä olemassa olevia
asiantuntijaverkostoja. Sote-johtajat määrittelevät yhdessä lopulliset esitykset
Pirkanmaan yhteisiksi kehittämiskohteiksi, joihin haetaan valtionavustuksia.
Pirkanmaan sote työvaliokunta on käsitellyt 31.1.2020 valmistelun periaatteita.
Työvaliokunnan linjausten mukaisesti kuntajohtajia on informoitu
valtionavustushakemuksista ja rahoitusperiaatteista kokouksessa 21.2.2020.
Kokouksessa sovittiin, että asiakokonaisuus käsitellään Pirkanmaan kaikissa
valtionavustuksiin oikeutetuissa kunnissa kuten STM:n hakuohjeet edellyttävät.
Hakuohjeet edellyttävät, että kun hankehakemukset jätetään ministeriölle, niiden
tulee sisältää alustava sitoutuminen Pirkanmaan yhteisiin hankkeisiin. Liitteessä on
jokaiselle kunnalle laskettu laskennalliset omarahoitusosuudet, mikäli rahoitusta
myönnettäisiin Pirkanmaalle sen mukaisesti, mikä on Pirkanmaan väestöosuus
Suomen väestöpohjasta (noin 9,4%). Pirkanmaan sote valmistelun johtoryhmä
käsittelee omalta osaltaan hakemuksia kokouksessaan 20.3.2020 ja ohjausryhmä
kokouksessaan 3.4.2020.
Hankehakemukset arvioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta
täyttävätkö hakemukset valtionavustusohjeiden ja lainsäädännön periaatteet.
Seuraavassa vaiheessa STM:n sote-uudistuksen johtoryhmä käsittelee hakemukset,
jonka jälkeen ministeri Kiuru allekirjoittanee päätökset toukokuun loppuun 2020
mennessä. Tämän aikataulun mukaisesti valtionavustukset voisivat olla käytössä
kesäkuusta 2020 alkaen.
Ministeriön päätösten jälkeen on vasta tiedossa lopulliset rahoituspäätökset sekä sen
edellyttämät lopulliset kuntakohtaiset omarahoitusosuudet. Tämän takia on
tarpeellista, että kunnat käsittelevät touko-kesäkuun aikana lopulliset
toimeenpanosuunnitelmat uudelleen omissa toimielimissään. STM:n ohjeiden
mukaan rahoituksen käyttö ja toimeenpano edellyttävät, että hankehallinnoija eli
Pirkanmaan liitto tekee sopimukset kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa.
Diaesittely oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus päättää, että
1. Hämeenkyrön kunta osallistuu Pirkanmaan kuntien yhteisiin
valtionavustushakuihin (Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma,
rakenneuudistuksen valmistelua tukevat hankkeet ja muut sote
kehittämishankkeet)
2. Hämeenkyrön kunta sitoutuu valtionavustushakemusten edellyttämään tämän
hetken laskennalliseen omarahoitusosuuteen
3. toimeenpanosuunnitelma ja sopimukset hankehallinnoijan kanssa käsitellään
ennen hankkeiden lopullista toteutusta
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
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Pirkanmaan liitto, projektipäälliikö Tiina Konttajärvi (tiina.konttajarvi@pirkanmaa.fi),
perusturvalautakunta
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Kunnanhallitus, § 22,03.02.2020
Kunnanhallitus, § 33,02.03.2020
Kunnanhallitus, § 47, 23.03.2020
§ 47
Sosiaali- ja terveysjohtajan viran täyttäminen (vakanssinumero 3001)
HMKDno-2019-492
Kunnanhallitus, 03.02.2020, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Liitteet

1 Virallinen hakuilmoitus 030220
Sosiaalijohtaja on irtisanoutunut siten, että viimeinen virantoimituspäivä on 10.2.2020.
Hallitus muutti sosiaalijohtajan viran sosiaali- ja terveysjohtajan viraksi 20.1.2020 (§ 8).
Hallintosäännön (§:t 68, 69) mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on
valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Edelleen valinnan tekevä viranomainen
päättää kelpoisuudesta ja nimikkeestä. Hallitus valitsee sosiaali- ja terveysjohtajan.
Hakuilmoitusluonnos on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
1. julistaa haettavaksi sosiaali- ja terveysjohtajan viran
2. päättää viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
sekä riittävän perusturvan toimialalta hankitun johtamiskokemuksen
3. oikeuttaa talousjohtajan päättämään mahdollisen haastattelutuen ja
soveltuvuusarviointien hankinnasta
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 02.03.2020, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Sosiaali- ja terveysjohtajan virka on ollut haettavana. Hakuilmoitus julkaistiin
Kuntarekry.fi -palvelussa, kunnan nettisivuilla ja virallisella ilmoitustaululla sekä
painetussa Kuntalehdessä ja Kuntalehti.fi -verkkosivustoilla sekä työvoimahallinnon
Mol-järjestelmässä. Lisäksi Aamulehdessä sekä UutisOivassa julkaistiin viiteilmoitus.
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Määräaika hakemusten jättämiselle päättyi 24.2.2020 klo 15.00. Määräaikaan
mennessä hakemuksen jätti 18 henkilöä. Hakemuksen jättäneistä kelpoisuusehtoja ei
täyttänyt viisi hakijaa, kelpoisuusvaatimukset täytti 13 hakijaa.
Hallituksen kokouspiirille on annettu lukuoikeudet Kuntarekry.fi -palveluun ko.
rekrytointiin. Nimilista ja ansiovertailu hakijoista on asian oheisaineistona.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
1. valitsee haastatteluun kutsuttavat hakijat ja sopii haastattelupäivät
2. nimeää haastatteluryhmän
Päätös
Hallitus valitsi haastatteluun kutsuttavat:
Aho Hanna
Happonen Hannu
Kokko Virpi
Koskinen Minna
Laine Tarja
Niskanen Birgitta
Soukko Tarja
Haastattelupäivä on 5.3.2020.
Haastatteluryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Alenius, henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Hirvonen-Ylinen, hallituksen jäsenet: Leskinen, Ponkiniemi, Mäkelä, hallituksen
puheenjohtaja Linnainmaa ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Niinenmaa.
Varalla on valtuuston puheenjohtaja Parhankangas.

Kunnanhallitus, 23.03.2020, § 47
Valmistelija / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
henkilöstö- ja hallintopäällikkö
Haastattelut sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan pidettiin 5.3.2020.
Haastattelutilaisuudessa oli läsnä kunnanhallituksen puheenjohtaja, kolme hallituksen
edustajaa, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja,
kunnanjohtaja ja henkilöstö- ja hallintopäällikkö. Haastatteluosuudesta vastasi
konsultti. Haastatteluryhmä päätti lähettää soveltuvuusarviointivaiheeseen kolme
henkilöä; Koskinen Minna, Laine Tarja ja Soukko Tarja. Soveltuvuusarvioinnit on
suoritettu 13.3., 16.3. ja 17.3.2020.
Lopullinen ansiovertailu esitetään kokouksessa, missä kuullaan myös
soveltuvuusarvioinnin tulokset.
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Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Kokouksessa annettu päätösehdotus:
Kunnanjohtajan ehdotus:
Hallitus
1. valitsee valintaryhmän yksimielisen ehdotuksen ja kunnanjohtajan ehdotuksen
perusteella sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan johtavan hoitajan Tarja Soukon.
2. toteaa, että valinta perustuu koulutukseen, tehtävän kannalta olennaiseen
työkokemukseen, haastattelussa saatuun vaikutelmaan ja henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin
3. valitsee varalle Minna Koskisen
4. toteaa, että viran täytössä ei käytetä koeaikaa.
Kokouskäsittely
Tämä asia käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä asiana.
Ennen kokousta hallitus kuuli rekrytointikonsultin lausunnon kolmesta
soveltuvuusarviointiin lähetetystä hakijasta. Valintaryhmä oli valinnut
soveltuvuusarvointiin menijät.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakijat (Kuntarekryn kautta), henkilöstö- ja hallintopäällikkö (toimeenpanovastuu)
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§ 48
Vuoden 2020 talousarvion sopeuttaminen muuttuvaan taloustilanteeseen
HMKDno-2019-248
Valmistelija / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Vuoden 2020 talousarvio on laadittu 5 540 000 euron vuosikatteen varaan eikä
ylijäämää tai alijäämää muodostuisi. Toimintakatteeksi on hyväksytty 57 437 000
euroa ja verorahoituksen kokonaismääräksi
62 937 000 euroa. Talousarvio ei tule toteutumaan ennakoidulla tavalla.
Vuoden 2019 tilinpäätös muodostuu 1,9 milj. euroa alijäämäiseksi kun talousarvio oli
laadittu nollatuloksen mukaiseksi. Verotulot kasvoivat 1,2 % mutta jäävät 2,1 milj.
euroa alle arvion ja valtionosuudet ovat 800 000 euroa arvioitua suuremmat.
Yhteensä verorahoitus vähenee 1,3 milj. euroa. Käyttötalouden toimintatuotot ovat
280 000 euroa alle arvion ja toimintakulut 220 000 euroa yli arvion ja toimintakate on
siten 500 000 euroa suurempi kuin talousarviossa. Talousarvion toteutumisprosentti
on 100,9 %. Alijäämän pääasiallinen syy on verotulojen toteutuminen huomattavasti
ennakoitua pienempänä. Tilanne on lähes kaikissa kunnissa samansuuntainen ja
valtaosalla kunnista tilinpäätökset 2019 ovat alijäämäisiä. Hämeenkyrön tase on nyt
0,8 milj. euroa alijäämäinen.
Osa viime vuoden verotulojen heikosta kertymästä saattaa johtua
tulorekisteriuudistuksesta mutta korjaantuuko tilanne 2020 on vielä hyvin epävarmaa.
Suomen ajauduttua taantumaan ja monien talouden toimintojen ja kysynnän
supistuminen koronaviruksen vuoksi tulee merkitsemään sitä, että verotulot eivät
toteudu arvioidulla tavalla. Vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu 62,9 milj. euron
verotuloihin mutta ne tuskin tulevat nousemaan 2019 tasosta, joka on 59,6 milj.
euroa. Myös tämän vuoden talousarviota uhkaa alijäämäisyys. Toimintakatteeseen
kohdistuu siten 3 milj. euron vähentämistarve, joka tarkoittaa keskimäärin 4,7 %
menoleikkausta. Talousarviotilanne on uudelleenarvioitava.
Nyt käynnissä oleva talouskehityksen heikkeneminen näyttää johtavan taloudellisen
toimeliaisuuden ja kuluttajien kysynnän vähenemiseen ja keskittymiseen vain hyvin
tärkeisiin toimintoihin. Terveydenhuollon ja hoivapalveluiden tarve on kasvamassa.
Hämeenkyrön kunnan talouden ja toiminnan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että
vapaaehtoisia toimintoja on vähennettävä ja siirrettävä myöhemmäksi ja resursseja
suunnattava kuntalaisten terveyttä ja turvallisuutta varmistaviin toimenpiteisiin. Edellä
kuvatun talousarviotilanteen vuoksi näyttää siltä, että lisämäärärahoja ei voida
myöntää, vaan tarpeet olisi rahoitettava sisäisin siirroin, ellei valtio osoita
valtionosuuksien kautta lisärahoitusta kunnille. Koska koronatilanne on vaatinut
valmiuslain käyttöönoton, se tulee vaikuttamaan huomattavasti myös kunnan
talouteen. Päiväkotien ja koulujen väliaikainen sulkeminen ja siirtyminen
etäopetukseen ja harrastustoimintojen vähentäminen, vaikuttavat toimintakuluja
vähentävästi mutta myös uusia, ennakoimattomia tarpeita aiheuttavasti. Valtio on
kompensoimassa kunnille aiheutuvia taloudellisia rasitteita yhteisöverojen kautta.
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Hämeenkyrön kunnan talouden sopeutuminen muuttuneeseen tilanteeseen vaatii
vähintään kahden vuoden toimenpiteitä. Tänä vuonna on rajoitettava vapaaehtoisia
toimintoja ja turvattava resurssit kriittiseen toimintaan. Samalla on aloitettava ajoissa
vuoden 2021 talousarvion laadinta niin, että toiminta mitoitetaan
taloussuunnitelmassa ennakoitua 63,2 milj. euron verorahoitustasoa selvästi
niukemmalle tasolle (toimintakate arviolta 55 milj. euroa, tarkentuu laadintaohjeissa).
Valtuuston hyväksyttäväksi on tarpeen viedä linjaus, että vuoden 2020 tavoitteet
muutetaan ohjeellisiksi ja niitä toteutetaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.
Vuoden 2020 talousarvion toteutumisessa on heti varauduttava palvelualueiden
sisällä siihen, että resursseja keskitetään vain tärkeimpiin toimintoihin ja vähemmän
tärkeissä toimintoja siirretään ja supistetaan lautakuntien hyväksymin painotuksin.
Harkinnanvaraisista ja pysyvistä toiminnan muutoksista pääosin luovutaan, vaikka
niihin olisi määräraha talousarviossa. Tarvittaessa palvelualueiden välillä resursseja
siirretään kunnanhallituksen päätöksin ja siltä osin kuin muutokset vaativat
valtuustotasolla sitovia talousarviomuutoksia niistä päättää valtuusto. Tavoitteena on,
että tänä vuonna uhkaava alijäämä minimoidaan mutta siitä huolimatta ”
paniikkiratkaisuilla” ei vaaranneta henkilöstöresurssien riittävyyttä ja työrauhaa
nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa.
Kevään aikana käynnistetään nykyisten palvelujen ja toimintatapojen
uudelleenarviointi ja vuoden 2021 talousarvion laadinta uudelta pohjalta siten, että
toiminta mitoitetaan nykyistä toimintasuunnitelmaa niukemmalle tasolle. Se
tarkoittaa, että vuoden 2021 talousarviovalmistelun yhteydessä tullaan
valmistelemaan uudistettu palvelustrategia.
Hämeenkyrön kannalta positiivisesti elvyttävää on, että kesällä alkaa
Hämeenkyrönväylän kolmen vuoden pituinen ja 65 milj. euron suuruinen investointi.
Se lisää taloudellista toimeliaisuutta ja parhaimmillaan aluetaloutta ja verotuloja
vahvistavaa vaikutusta joidenkin vuosien viiveellä. Ne panokset, joita kunnan
käyttötaloudessa ja investointiosassa on varattu hankkeen toteutumisen
turvaamiseen, on syytä toteuttaa suunnitellulla tavalla. Myös paloaseman investoinnin
toteutumisesta on huolehdittava. Muilta osin investointiohjelman sisältö harkitaan
uudelleen.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus käy asiasta alustavan keskustelun, jonka jälkeen asia valmistellaan hallituksen
ja huhtikuun valtuuston päätettäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 49
Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat
Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat
pykälän oheismateriaalina.
Päätökset ajalla 25.2. - 16.3.2020:
Kunnanjohtaja: ei päätöksiä
Talousjohtaja: viranhaltijapäätös 1/2020
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö: ei päätöksiä
Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa
kunnan nettisivuilta):
tarkastuslautakunta 3.3.2020
tekninen lautakunta 3.3.2020
kunnanvaltuusto 9.3.2020
perusturvalautakunta 11.3.2020
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus merkitsee asiat tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 50
Otto-oikeuspykälä
Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.
Päätökset aikavälillä 25.2. - 16.3.2020: ei otto-oikeuteen oikeuttavia päätöksiä.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus toteaa, että aikavälillä 25.2. - 16.3.2020 ei ole otto-oikeuteen oikeuttavia
viranhaltijapäätöksiä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 51
Ilmoitusasiat
1. Sisäisen tarkastuksen raportti 2019 on tallennettu Virran kiertokansioon.
2. Talouden seurannan kuukausitaulukko on Virran kiertokansiossa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 52
LISÄPYKÄLÄ: Poikkeusolojen aikaiset toimet hyväksyttäväksi hallitukselle
HMKDno-2020-114
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talousjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyi tässä 23.3.2020 kokouksessa poikkeusolojen säännön,
jolla tartuntatautilain 58 §:n tarkoittamaa päätösvaltaa delegoidaan kunnanjohtajalle
päätettäväksi poikkeusolojen johtoryhmässä. Poikkeusolojen johtoryhmä on koolla
koko ajan Teams-ohjelmassa ja pitää verkkokokouksia lähes päivittäin.
Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen
hoitamiseksi Suomessa. Johtoryhmä on viikosta 11 alkaen kokoontunut lisääntyvästi ja
lähes päivittäin, ylläpitänyt tilannekuvaa, tehnyt ennakoivia ja hallituksen linjaamia
toimia, toteuttanut asetuksen määräämät asiat ja toimeenpannut Aluehallintoviraston
päätökset. Alla kuvaus keskeisistä toimista.
13.3. johtoryhmä
Aurinkorinteen päivätoiminta suljettiin, Kurjenmäkikodin salin kokoontumiset
peruttiin
Peruttiin osastoille ja tehostettuun palveluasumiseen suunnitellut esitykset
Ei sallita infektio-oireisten tai ulkomailta palanneiden vierailuja osastolla tai
tehostetussa palveluasumisessa
Nuorten kesätyöhaastattelutilaisuus siirrettiin
Ohjeistettiin ulkomailta palanneiden odotusaika ennen kouluun tai
varhaiskasvatukseen tuloa
Suljettiin kunnan kuntosalit
Peruttiin kirjaston tapahtumat
Peruttiin veteraanijuhla
Keskeytettiin kansalaisopiston tanssikurssit
Järjestettiin Sillan sisäänkäynnit hajautetusti
Annettiin ohjeistusta henkilökunnalle
15.3. johtoryhmä
Vierailut osastolla ja tehostetussa palveluasumisessa sallittu vain lähiomaisille
Kansalaisopiston ryhmät peruttiin, liikuntapalvelujen ryhmät peruttiin
Liikuntatilat suljettiin, nuorisotila suljettiin
Suositus käyttää puhelinpalvelua asiointiin kunnan kanssa
17.3. johtoryhmä
Suomen hallituksen linjaukset valmiuslain täytäntöönpanosta oli saatu ja sen
perusteella tehtiin rajaavat toimet
Perusopetuksessa siirryttiin etäopetukseen, poikkeuksena 1-3 luokkien
lähiopetus niille vanhemmille, jotka työskentelevät yhteiskunnan kannalta
kriittisillä aloilla ja erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, mikäli vanhemmat
eivät pysty järjestämään lapsen hoitoa kotona
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Lukiossa siirryttiin etäopetukseen
Kirjasto suljettiin
Urheilutilat ja –paikat suljettiin
Keskeytettiin fysioterapian ryhmäterapiat
Keskeytettiin kuntouttava työtoiminta
Suljettiin kehitysvammaisten työtoimintatilat
Suljettiin kierrätyskeskus
Tiukennettiin vierailurajoituksia osastolle ja tehostettuun palveluasumiseen
Aloitettiin kiireettömän hoidon hallittu alasajo
Suljettiin Heinijärven päiväkoti
18.3. johtoryhmä
Suljettiin Tuulensuun päivätoiminta
20.3. johtoryhmä
Valmistelu 20.3.2020 hallituksen uuteen linjaukseen 1-3 luokkalaisten
lähiopetuksesta
Tiedotettiin neuvontanumeroista.
23.3. johtoryhmä
Annettiin henkilöstölle vahva suositus pidättäytyä matkoista Uudellemaalle ja
esitetään sama suositus myös kuntalaisille
Yllä mainituista päätöksistä osa kuuluu lautakuntien toimivaltaan, osa viranhaltijoiden
toimivaltaan ja osa on käytännön operatiivista ohjeistusta. Tässä listattujen lisäksi
palvelualueilla on tehty paljon operatiivisia päätöksiä ja henkilöstön sisäistä
ohjeistusta ja siirretty henkilökuntaa etätöihin niissä tehtävissä, joissa se on
mahdollista.
Poikkeusolojen säännön perusteella hallituksen jälkikäteen hyväksyttäväksi tuodaan
ne päätökset, joissa kunnanhallitus toimii tartuntatautilain mukaisena viranomaisena
ja joissa päätökset on nyt tehty poikkeusolojen johtoryhmässä.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus hyväksyy 17.3.2020 alkaen päätetyt sulkemistoimenpiteet ja merkitsee muut
tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
lautakunnat
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Muutoksenhakukielto
§45, §48
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
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Oikaisuvaatimus
§42, §43, §44, §46, §47, §52
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön kunnan
kunnanhallitus.
Postiosoite: Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero: 03 - 565 23000
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hämeenkyrön kunnan
kirjaamosta kirjaamon aukioloaikana ma-pe klo 9.00 - 15.00.
Hämeenkyrön kunta
Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelin: (03) 565 23000

