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Saapuvilla olleet jäsenet
Risto Linnainmaa, puheenjohtaja
Päivi Leskinen, etänä, 1. varapuheenjohtaja
Rauno Mäki, etänä, 2. varapuheenjohtaja
Esa Järvenpää, etänä
Heidi Tulonen, etänä
Katariina Pylsy, etänä
Päivi Hiltunen, etänä
Timo Mäkelä, etänä
Vilho Ponkiniemi, etänä
Muut saapuvilla olleet
Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, sihteeri
Kirsi Parhankangas, etänä
Raija Westergård, etänä
Jarmo Järvinen, etänä
Antero Alenius, etänä, kunnanjohtaja
Allekirjoitukset

Risto Linnainmaa
Puheenjohtaja

Tiina Paloranta
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
18.05.2021

18.05.2021

Heidi Tulonen

Vilho Ponkiniemi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä hallintotalossa (Härkikuja 10b) 18.5.2021 ja
julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi)
kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 18.5.2021.

Erja-Riitta Myllymäki, hallintopalvelusihteeri
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§ 113
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialistalle §:t: 113 - 132.
Kokoukseen osallistutaan Teams-järjestelmän kautta. Hallintosäännön 8 §
mahdollistaa kokouksen pitämisen sähköisenä.
Päätös
Todettiin.
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§ 114
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heidi Tulonen ja Vilho Ponkiniemi.
Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja
tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.
Päätös
Valittiin.
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§ 115
Ajankohtaiset asiat
Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisia valmisteluasioita
hallintosäännön päivityksen valmistelu
kaava-asioista vastaavan viranhaltijan rekrytointi
Päätös
Kunnanjohtaja selosti ajankohtaisia asioita.
Katariina Pylsy saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
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§ 116
Valtuuston ja muiden toimielinten toimikauden jatkuminen 31.7.2021 saakka
HMKDno-2021-241
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Laki kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021. Vaalilain 144 §:ssä säädetystä
poiketen vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13. päivä kesäkuuta 2021.
Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa, poiketen
kuntalaissa säädetystä, 1. päivänä elokuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.
Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021
loppuun. Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kunnan luottamushenkilö
voi niin halutessaan erota toimestaan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston
toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun
tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan uusi
henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta erottamisesta on
ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle
toimielimelle huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Kukaan luottamushenkilöistä ei
ilmoittanut erostaan määräajassa.
Luottamustoimesta voi erota kuntalain säännösten mukaisesti myös pätevästä syystä
(Kuntalaki 70 §).
Valtuuston toimikauden jatkaminen merkitsee myös sitä, että valtuuston toimikautta
vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan muiden toimielinten jäsenten ja
luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu vuoden 2021 heinäkuun loppuun ja edelleen
siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt elokuun
2021 valtuuston kokouksessa.
Kuntalain 69 §:n mukaan kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja
varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän
toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen valtuutettujen ja muiden
luottamushenkilöiden toimikauden jatkumisen heinäkuun 2021 loppuun ja edelleen
siihen saakka, kunnes heidän tilalleen on valittu uudet luottamushenkilöt elokuun
2021 valtuuston kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
17.05.2021

10/2021

7 (48)

§ 117
Aurinkopellon tonttien myynti
HMKDno-2021-244
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Hietala-Karlsson
sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi
toimistopäällikkö
Hallintosäännön mukaisesti hallituksen päätösvaltaan kuuluu rakennuspaikkojen
hinnoittelu ja myyntiehdot.
Hallitus on päättänyt 10.4.2017 pientalotonttien varaus- ja myyntiperusteet. Samassa
yhteydessä hallitus päätti myyntihinnat silloin myynnissä olevien rakennuspaikkojen
osalta. Päätös on edelleen voimassa myymättömien rakennuspaikkojen osalta.
Aurinkopellon asemakaava-alueen pientalotonttien hinnat tulee määrittää, jotta
tonteista voidaan aloittaa varaus- ja myyntimenettely. Aurinkopellon pientalotontit
tulevat myyntiin samojen perusteiden mukaisesti kuin muutkin kunnan pientalotontit.
Aurinkopellon tonttien myyntihinnoista tulee tehdä päätös ja samalla tulee määrittää
varausmaksujen suuruus alueella.
Tonttien hinnoitteluperusteena on käytetty Realia Managementin tekemää AKA-
arviota alueesta ja hinnoista sekä Kiinteistönvälitys Oy Koditar LKV:n tekemää arviota
hinnoista. Hinnan määrityksessä on otettu huomioon sijainti, tonttien koko,
ilmansuunta, maaperäolosuhteet, rakennusoikeus sekä yleinen hintataso alueella.
Huomioon on otettu myös alueen kunnallistekniikan rakennuskustannukset siten, että
alueen tonttien myyntihinnat kattavat kunnallistekniikan rakennuskustannukset.
Alueelle pääsee rakentamaan tämän hetkisen aikatauluennusteen mukaan
viimeistään maaliskuussa 2022.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus hyväksyy
1. Aurinkopellon asemakaava-alueen pientalotonttien varaus- ja myyntiperusteiksi
aiemmin tekemänsä päätöksen (10.4.2017 § 57) mukaiset perusteet.
2. Aurinkopellon asemakaava-alueen tontit tulevat varattavaksi 14.6.2021 klo 12:00
alkaen. Tontit ovat varattavissa edellä mainitusta ajankohdasta alkaen
sähköisesti kunnan nettisivuilla olevan karttapalvelun kautta.
3. Maankäyttöinsinöörille osoitetun varauksen voi jättää myös kirjallisesti
Hämeenkyrön kunnanvirastolle tai toimittaa maankäyttöinsinöörille
sähköpostitse.
4. Varausta koskevasta asiakirjasta tulee yksiselitteisesti käydä ilmi varauksen
kohde ja varaaja yhteystietoineen.
5. Ennakkovarauksia ei oteta vastaan. Näin ollen ennen edellä mainittua
ajankohtaa jätettyjä varauksia ei huomioida.
6. Mikäli kaksi varausta tehdään saman aikaisesti, otetaan huomioon ensisijaisesti
sähköisesti kunnan nettisivujen kautta tehty varaus.
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7. Aurinkopellon asemakaava-alueen tonttien varausmaksu on vuoden 2021
aikana 1000 euroa sekä sitä seuraavina vuosina 500 euroa.
8. Myytävien tonttien hinnoiksi päätetään seuraavan taulukon mukaiset hinnat.
Aurinkopellon asemakaava-alue
Kortteli
601
601
601
602
602
602
603
603
603
603
603
603

Tontti
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6

Rak.oikeus (k-m2)
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Pinta-ala
2057 m2
2094 m2
2222 m2
2265 m2
2194 m2
2126 m2
2104 m2
2159 m2
2163 m2
2163 m2
2129 m2
2013 m2

Arvo
30 000 €
27 000 €
32 000 €
32 000 €
29 000 €
33 000 €
30 000 €
28 000 €
28 000 €
28 000 €
31 000 €
33 000 €

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, maankäyttöinsinööri Rantanen,
Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy/Lahti
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§ 118
Kansalaisopistovalmistelun linjaaminen
HMKDno-2021-247
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 Kansalaisopistojenkyselykooste
Talouden tasapainotusohjelman osana sivistyspalveluissa on selvitetty vaihtoehtoja
Hämeenkyrön kanslaisopistotoiminnan järjestämiseen. Ylöjärvellä palveluja järjestää
Tampereen seudun työväenopisto, Nokialla Pirkan opisto, Sastamalassa Sastamalan
opisto ja luoteis-Pirkanmaalla Petäjä opisto, joka kuuluu SASKY
koulutuskuntayhtymään. Kaikki neljä opistoa olivat valmiita alustavaan kartoitukseen
yhteistyön ehdoista, mihin liittyen heille lähetettiin kysymyksiä ja sovittiin Teams-
tapaamiset. Teams-tapaamiset pidettiin 16.4 ja 19.4. ja niissä täydennettiin opistojen
vastauksia. Opistojen antamat vastaukset on koottu yhteenvedoksi tämän pykälän
liitteeksi.
Valmistelutyön jatkamisessa on hyvä keskittyä selvittelytyöhön rajatusti. Jotta saamme
tarkempaa tietoa henkilöstöön, tiloihin, toimintaan, aikatauluihin ja eurovaikutuksiin
tulevan päätöksen teon tueksi, tulee asioista neuvotella tarkemmin osapuolen kanssa.
Tällä linjauksella ei suljeta mitään vaihtoehtoa pois, vaan sillä saadaan tarkemmat
arviot mahdollisten muutosten vaikutuksista kunnan kannalta.
Alustavan selvityksen pohjalta SASKY koulutuskuntayhtymä eroaa muista
vaihtoehdoista merkittävästi. Hämeenkyrön kunta on SASKY koulutuskuntayhtymän
jäsen ja omistajana pystyisi jatkossakin vaikuttamaan yhtymän toimintaan. Lisäksi vain
kuntayhtymällä on Hämeenkyrössä kiinteistöjä, joiden käyttämisestä opiston
tarpeisiin voitaisiin neuvotella.
Sivistysjohtajan esitys:
Hämeenkyrön kansalaisopistotoiminnan selvitystyötä jatketaan tarkemmilla
neuvotteluilla SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus päättää sivitysjohtajan lausunnon mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
Sivistyslautakunta, sivistysjohtaja Levänen
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§ 119
Valtuustoaloite 2/2020; Hämeenkyrön vanhat talot -tapahtuma
HMKDno-2020-248
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Valtuutettu Katariina Pylsy on jättänyt valtuuston kokouksessa 8.6.2020 seuraavan
valtuustoaloitteen:
"Hämeenkyrön Vanhat Talot -tapahtuma
Ehdotan, että Hämeenkyrössä järjestettäisiin vuonna 2021 Vanhat Talot -tapahtuma.
Kyseinen tapahtuma on järjestetty Hämeenkyrössä kolmena vuonna: 2014, 2015 ja 2017.
Vuosina 2014 ja 2015 tapahtuma järjestettiin vapaaehtoistoimin ja vuonna 2017
Hämeenkyrön Yrityspalveluiden hallinnoiman hankkeen turvin. Hankkeeseen saatiin Leader-
tukea. Yrityspalvelut Oy lähti mukaan tapahtuman tuottamiseen, koska sillä nähtiin olevan
kuntamarkkinoinnin kannalta merkittävää arvoa.
Hämeenkyrön ohella vastaavia tapahtumia on järjestetty Sastamalassa, Orivedellä,
Pirkkalassa, Nokialla ja Ylöjärvellä.
Syksyllä 2019 kaikki me Pirkanmaan Vanhta Talot -tapahtumien vastuulliset tuottajat
verkostoiduimme ja teimme yhteistyössä Vanhat Talot -tapahtumista ehdotuksen
Kulttuuripääkaupunkihaun avoimeen ohjelmahakuun.
Vanhat Talot -tapahtumat on todettu kaikissa tapahtumaa järjestäneissä kunnissa yleisöä
kiinnostaviksi ja yhteisöllisiksi. Vanhat Talot -tapahtumalla on nähty olevan merkittävää
imago- ja asukasmarkkinoinnillista arvoa. Lisäksi tapahtuman avulla pystytään kertomaan
kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista, niiden oikeaoppisesta remontoinnista
ja säilyttämisen tärkeydestä.
Vastaava tapahtuma pitäisi järjestää Hämeenkyrössä kunnan toimesta kesällä 2021.
Hämeenkyröllä on pitkä historia, paljon merkittäviä kantatiloja, kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita rakennuksia ja myös merkittävää teollisuuden historiaan liittyvää
rakennuskantaa.
Tapahtuma olisi loistava mahdollisuus markkinoida Hämeenkyrön väylän uusia nopeita
yhteyksiä kaupunkiseudulle ja näin Korona-aikana markkinoida upeita rauhallisia
maaseutuasumisen ympäristöjä."
Hallitus lähetti aloitteen valmisteluun Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:lle.
Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Markus Pikan vastaus
valtuustoaloitteeseen:
"Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy on lykännyt aloitteeseen vastaamista viime hetkeen
asti kesän 2021 suhteen Korona-epidemiasta johtuen. Yrityspalvelut on halunnut
varmistaa, että meillä on käytettävissä paras mahdollinen tieto tai ennuste kesästä
2021, jotta pystytään toteamaan kesän 2021 mahdollisuudet järjestää isompia
tapahtumia.
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Kuten muuallakin Pirkanmaalla Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy ei näe realistista
mahdollisuutta järjestää Hämeenkyrön Vanhat Talot – tapahtumaa vielä kesällä 2021
Korona-epidemiatilanteesta ja sen huonosta ennustettavuudesta johtuen tulevan
kesän osalta. Vanhat Talot – tapahtuma on luonteeltaan sellainen, että se kerää paljon
toisilleen tuntemattomia ihmisiä pieniin tiloihin, tässä tapauksessa suurimmaksi
osaksi ihmisten yksityisiin koteihin.
Hämeenkyrön Yrityspalvelut on suunnitellut yhteistyössä Hämeenkyrön eri
aktiivitahojen kanssa Landefest Hämeenkyrö – tapahtumaa elokuulle 2021, joka
järjestetään koko Hämeenkyrön alueella. Tapahtuman kuvaus on seuraavanlainen:
”Elokuun 27. - 29. päivä järjestetään Hämeenkyrössä Landefest -tapahtuma, jossa
paikalliset tilat ovat auki matkailijoille. Lähde sinäkin tutustumaan Hämeenkyrön eri
tiloihin ja maalaiselämään. Päivän aikana pääset näkemään, millaista elämä maaseudulla
on ja tutustumaan erilaisiin maatilojen eläimiin ja koneisiin. Luvassa on mukana
maaseututapahtuma upeissa hämeenkyröläisissä maisemissa. Tule mukaan viettämään
ikimuistoista päivää Hämeenkyröön! ”
Korona-epidemia ja sen tilanne kesän aikana vaikuttaa tietysti myös tuon kyseisen
tapahtuman järjestelyihin ja voi lykätä sitä vuodella eteenpäin. Hämeenkyrön
Yrityspalvelut ehdottaa, että Vanhat Talot – tapahtuma ja Landefest Hämeenkyrö
yhdistetään kesällä 2021 mahdollisuuksien mukaan ja järjestetään yhteisenä
tapahtumana maaseutu ja maaseudun elämä – teemalla. Kesä 2022 päätetään
erikseen myöhempänä ajankohtana tämän vuoden aikana."
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että
1. vastaus valtuustolle on Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n lausunnon mukainen
2. aloite todetaan loppuunkäsitellyksi
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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Sivistyslautakunta, § 39,28.04.2021
Kunnanhallitus, § 120, 17.05.2021
§ 120
Valtuustoaloite 3/2021; muistomerkki Paavo Yrjölälle Koskilinnan liikuntapuistoon
HMKDno-2021-104
Sivistyslautakunta, 28.04.2021, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Liisa Neronen
liisa.neronen@hameenkyro.fi
elämänlaatupalvelujen esimies, kirjastotoimenjohtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston
kokouksessa 22.2.2021.
"Muistomerkki Paavo Yrjölälle Koskilinnan liikuntapuistoon
Esitämme, että kunta kilpailuttaa muistomerkin olympiavoittaja Paavo Yrjölälle.
Perustelu:
Paavo Yrjölän syntymästä tulee 120 vuotta 2022 ja hänen kymmenottelun kultamitalistaan
Amsterdamin olympialaisissa 100 vuotta 2028. Yrjölän saavutukset ovat kohottaneet
Suomen ja näin myös Hämeenkyrön mainetta.
Hän oli yleisurheilun moniottelija. On syytä korostaa hämeenkyröläisille esikuvan
merkitystä lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastusten virittämiseksi.
Koskilinnan alue on keskeinen, jossa kuntalaiset kokoontuvat kulttuuri- ja
urheiluharrastuksissaan.
Kunta saa yleistä julkisuutta ja mielenkiintoa jo muistomerkin kilpailutusvaiheessa.
Kunnan valtuusto on aina korostanut Hämeenkyrön näkyvyyden merkitystä. Tällä
hankkeella saamme sitä runsaasti, kunhan toteutus tehdään ammattimaisesti.
Olympiavoitto ei ole tänä päivänä kovinkaan todennäköinen suomalaisille yleisurheilussa.
Korostamme näin Paavo Yrjölän saavutuksia konkreettisesti keskeisellä paikalla
Hämeenkyrössä.
Mainittakoon, että Paavo Yrjölän poika Matti Yrjölä asuu Kyröskoskella ja on myös legenda
yleisurheilussa. Hän on myös erinomainen esikuva yleisurheilussa kuulantyöntäjänä ja
valmentajana."
Aloite on osoitettu toimialan perusteella sivistyslautakunnan käsittelyyn.
Muistomerkit ovat yleensä patsaita, muistolaattoja tai kunnianosoituksen kohteen
mukaan nimettyjä paikkoja. Hämeenkyröläisiä merkkimiehiä on kunnioitettu myös
tien nimillä, muun muassa Arvo "Poika" Tuominen ja Frans Emil Sillanpää ovat saaneet
nimikkotiensä. Paavo Yrjölällä on tällä hetkellä muistolaatta Timin kylällä Yrjölän
kotitilan läheisyydessä.
Liikunta ja urheilu ovat keskeisesti mukana kunnan tarjoamissa palveluissa. Painopiste
on kuitenkin hyvinvointia ja terveyttä edistävässä liikunnassa, ei niinkään kilpaurheilun
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edistämisessä. Olympialaisilla ja muulla huippu-urheilun areenoilla on vankka asema
kansallisessa urheilutoiminnassa. Kunnan palvelut keskittyvät hyvinvointitehtävään ja
mahdollisimman monen kuntalaisen saavutettavissa olevien
harrastusmahdollisuuksien edistämiseen. Kunnan rahoituksella kannattaa rakentaa
liikuntapaikkoja ja siten kannustaa mahdollisimman montaa kuntalaista harrastamaan
liikuntaa.
Muistomerkin mainitaan aloitteessa saavan yleistä julkisuutta ja
mielenkiintoa. Julkisuuskynnyksen ylittävät patsashankkeet ovat monesti saaneet
nimenomaan kielteistä julkisuutta tai olleet taideskandaaleja. Madeiralla sijaitsevalle
Cristiano Ronaldon näköispatsaalle naurettiin ympäri maailmaa. Jyväskylän kaupungin
rahoittama Matti Nykäsen patsas ”Höyhen” (2022) on herättänyt eripuraa, vaikka
kaupunkilaiset osallistettiin teoksen valintaan.
Patsas taidemuotona on vanhenemassa. Nouseva julkinen taide on valotaidetta,
ympäristötaidetta, digitaidetta tai muuten ajassa elävää taidetta. Vaikka
merkkihenkilöitä on syytä muistaa ja kunnioittaa, ja esikuvia aina tarvitaan, patsaat
kalskahtavat monen korviin poliittisten johtajien, etenkin diktaattoreiden vaatimalta
epäterveeltä henkilöpalvonnalta.
Monet viimeaikaiset patsaat ja muistomerkit, esimerkiksi Juha Miedon ”Legenda”
(Kurikka, 2020), Tapio Rautavaaran ”Kulkurin ja joutsen” (Helsinki, 2000) ja "Evakkoäiti"
(Helsinki, 2015) ovat yksityisten rahoittamia hankkeita. Mikäli Paavo Yrjölän patsas
todella halutaan Hämeenkyröön, jokin muu taho kuin kunta voi käynnistää
kansalaiskeräyksen patsaalle ja neuvotella muistomerkin mahdollisesta sijoituksesta
kunnan Elinypäristöpalvelujen kanssa. Juha Miedon patsas maksoi 130.000 euroa,
Matti Nykäsen patsas 140.000 euroa, "Evakkoäiti" 150.000 euroa ja Tapio Rautavaaran
patsas nykyrahaksi muutettuna 172.000 euroa.
Koskilinnan ja Jäähallin alueelle suunnitellaan laajaa ja monipuolista koko perheen
liikuntakeskusta, josta löytyy muun muassa liikennepuisto, piknik-alue, skeittiparkki ja
padel-kenttä nykyisten nurmikenttien, tenniskentän ja juoksuradan lisäksi. Hankehaku
ja rakentamisen kilpailuttaminen osalle aluetta on jo alkanut. Ison, kunnan
vetovoimaa lisäävän virkistysalueen nimeäminen Paavo Yrjölän Urheilupuistoksi
kunnioittaa urheilijasuuruutta ja tuo hänen nimensä positiivisesti niin kartoille kuin
alueen tarjonnasta nauttivien kuntalaisten mieliinkin.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, elämänlaatupalvelujen esimies Liisa Neronen:
Sivistyslautakunta esittää vastaukseksi valtuustoaloitteeseen hallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että Kyröskosken uudistettu liikunta-alue nimetään muistomerkkinä
Paavo Yrjölän Urheilupuistoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta päättää elämänlaatupalvelujen esimiehen lausunnon mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 17.05.2021, § 120
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Sivistyslautakunta 28.4.2021, 39 §.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että
1. Kyröskosken uudistettava liikunta-alue nimetään Paavo Yrjölän urheilupuistoksi,
sivistyslautakunta tekee vielä erillisen päätöksen nimen julkaisemisesta
2. aloite todetaan loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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§ 121
Valtuustoaloite 4/2021; kuntalaisen osallistuva budjetointi
HMKDno-2021-216
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston
kokouksessa 26.4.2021:
"Valtuustoaloite, Kuntalaisen osallistuva budjetointi
Hämeenkyrön Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Hämeenkyrössä otetaan
käyttöön ns. kunnan osallistuva budjetointi vuosittaisella 10 000 euron määrärahalla
vuodesta 2022 alkaen.
Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset voivat ehdottaa esim. kunnan elinvoimaa ja
viihtyisyyttä lisääviä tai kuntalaisten hyvinvointia parantavia tekoja tai toimia. Kunnan
viranhaltijoiden, kuten johtoryhmän toimesta asiaa valmistellaan ja valitaan noin 10
kohdetta, joista kuntalaiset voivat äänestää mielestään parasta ehdotusta, joka sitten
toteutetaan talousarvion puitteissa. Tämä 10 000 euroa voi myös olla kunnan
omarahoitusosuus, mikäli kuntalaisen ehdotuksesta voidaan tehdä hanke ja hakea siihen
valtion rahoitusta.
Osallistuva budjetointi lisää kansalaisyhteiskunta kehitystä, demokratiaa, kiinnostusta
oman kunnan kehittämiseen ja tuo kunnan päätöksentekoa lähemmäksi kuntalaista.
Hämeenkyrö 25.4.2021
Hämeenkyrön Kokoomuksen valtuustoryhmä
Timo Mäkelä, Heidi Schroderus, Päivi Leskinen, Kauko Autio, Heimo Nordfors, Aki Tainio,
Kirsi Parhankangas"
Kunnan talousarviossa vuodelle 2020 oli varattuna 10 000 euroa osallistuvan
budjetoinnin kautta jaettavaksi. Menettely oli suunniteltu ja esitelty
hallitukselle. Hallitus antoi suullisesti luvan siihen, että määräraha voidaan jakaa
raadin päätöksen perusteella suoraan. Vuoden 2020 alkupuolella tullut
koronapandemia aiheutti tarpeen tehdä muutostalousarvio ja poistaa kaikki
määrärahat, jotka eivät olleet pakollisia. Osallistuvan budjetin määräraha poistettiin
tässä vaiheessa.
Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä
verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sen
toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan
toteuttaa monin eri tavoin.
Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten
tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja
tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista.
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Kunnassa on olemassa suunnitelma osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseksi ja
meillä on tiimi, joka on perehtynyt asiaan ja seuraa osallistuvan budjetoinnin
toteuttamista ja kokemuksia eri kunnista. Olemme liittyneet verkostoon, jossa
vaihdetaan kokemuksia tästä aiheesta.
Osallistuvan budjetoinnin kautta jaettavasta määrärahasta päättämiseen paras keino
on äänestys, jossa jokainen kuntalainen pystyy äänestämään. Äänestys täytyy
toteuttaa niin, että jokaisella on käytetävissään yksi ääni. Tämä vaatii vahvan
tunnistautumisen. Koululaiset ja opiskelijat voivat tunnistautua Wilma-tunnuksilla.
Osallistuvan budjetoinnin prosessi suunnitellaan valmiiksi, kunhan määräraha on
saatu budjettiin.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että
1. vuoden 2022 talousarvion teon yhteydessä varataan 10 000 euron määräraha
osallistuvan budjetoinnin kautta jaettavaksi
2. toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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§ 122
Tietotilinpäätös 2020
HMKDno-2021-152
Valmistelija / lisätiedot:
Liisa Neronen
liisa.neronen@hameenkyro.fi
elämänlaatupalvelujen esimies, kirjastotoimenjohtaja
Liitteet

1 Tietotilinpäätös 2020.pdf
Tietotilinpäätöksellä vastataan EU:n Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
osoitusvelvollisuuteen. Kunnanhallitus on rekisterinpitäjä, joka vastaa tietosuojan
toteutumisesta kunnassa. Rekisterinpitäjän tulee osoittaa oma-aloitteisesti tekniset ja
organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan ja osoitetaan, että henkilötietojen
käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
Kunnan tietotilinpäätös laaditaan vuosittain osana
tilinpäätöstä. Tietotilinpäätöksen tarkoitus on kuvata ja arvioida tietosuojan ja
tietoturvan tilannetta kunnassa. Se toimii sisäisen ja ulkoisen valvonnan raporttina,
johdon työvälineenä sekä vahvistaa rekisteröityjen ja sidosryhmien luottamusta.
Tietotilinpäätöksessä kartoitetaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä
kehittämistarpeita ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus merkitsee tiedokseen vuoden 2020 tietotilinpäätöksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
tietosuojavastaava, lautakunnat, tietosuojatyöryhmä
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Tekninen lautakunta, § 27,06.04.2021
Kunnanhallitus, § 123, 17.05.2021
§ 123
Kiinteistön myynti; Valtakatu 5
HMKDno-2021-166
Tekninen lautakunta, 06.04.2021, § 27
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Jääskeläinen
harri.jaaskelainen@hameeenkyro.fi
tilapalvelupäällikkö
Hämeenkyrön kunnan elinympäristöpalvelut esittää kiinteistön myyntiä osoitteessa
Valtakatu 5, 39200 Kyröskoski. Rakennuksessa on viimeksi toiminut nuorten työpaja
vuoteen 2020 asti. Rakennus ei sovellu kunnan hallintokuntien tarpeisiin ja on sen
takia tyhjillään.
Asemakaava ja tonttitiedot
Kiinteistörekisteritunnus : 108-436-1-16. Tontin korttelinumero on 68 ja tonttinumero
on 10.
Merkintä AO ja kerrosluku 1 (enintään kahden perheen taloille sallittu esim.
paritalo 1kerrokseen käy) ja tehokkuus on 0,25 (Kokonaisrakennusoikeus on 1225m2
ja jo rakennettu kerrosala vähentää osaltaan rakennusoikeutta).
Turkimusojan ranta-alue noin 25 m rannan reunasta ei saa rakentaa. Rakennukset
tulee sijoittaa ylemmäs. Rakennuspaikalle voi sijoittaa toisenkin asuinrakennuksen tai
paritalon jos halutaan. Kiinteistön pinta-ala on 4900 m².
Rakennus
Kiinteistö koostuu vuonna 1988 valmistuneesta puurakenteisesta, kaksikerroksisesta
rakennuksesta ja erillisestä autotallista. Rakennus on perustettu betonianturoiden
varaan ja perusmuuri on paikalla valettu. Osassa rakennusta on betonirakenteinen
kellari. Rakennuksen ulkoseinät ovat puurunkoiset, julkisivuverhouksena on
tiilimuuraus. Rakennuksen toteutettu huoneistoala on noin 221 k-m². Rakennus on
kohtalaisen peruskorjauksen tarpeessa ja se myydään purkukuntoisena.
Myynti ja markkinointi
Kohde laitetaan myyntiin Huutokaupat.com sivustolle. Huutokaupan voittajan
ratkaisuperusteena on korkein kiinteistöstä tarjottu hinta. Kilpailun ehtojen mukaisesti
kunta myy kiinteistön korkeimman ostotarjouksen jättäneelle ilman alarajan
asettamista. Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saadun korkeimman
tarjouksen.
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kiinteistön os. Valtakatu 5 myyntiä
Huutokaupat.com palvelun kautta.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 17.05.2021, § 123
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Tekninen lautakunta 6.4.2021, 27 §
Pykälän oheismateriaalina on tietoja myytävästä kohteesta.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja antaa kunnanjohtajalle valtuuden
myydä kiinteistö, mikäli hän katsoo hinnan sopivaksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
tekninen lautakunta, kunnanjohtaja Alenius
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Tekninen lautakunta, § 28,06.04.2021
Kunnanhallitus, § 124, 17.05.2021
§ 124
Kiinteistön myynti; Heinijärventie 392
HMKDno-2021-166
Tekninen lautakunta, 06.04.2021, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Jääskeläinen
harri.jaaskelainen@hameeenkyro.fi
tilapalvelupäällikkö
Hämeenkyrön kunnan elinympäristöpalvelut esittää kiinteistön myyntiä osoitteessa
Heinijärventie 392, 39100 Hämeenkyrö. Kiinteistö on tullut testamenttisaantona
Hämeenkyrön kunnalle vuonna 2019. Kiinteistö ei sovellu kunnan hallintokuntien
tarpeisiin.
Kaava ja tonttitiedot
Kiinteistörekisteritunnus: 108-403-2-6. Kiinteistö on yleiskaavassa M-1 aluetta (Maa- ja
metsätalousvaltainen alue): kiinteistöllä on 400m2 rakennusoikeutta.
Rakennusoikeutta on käytetty 309m2. Tällä hetkellä rakennusoikeutta on siis jäljellä
91m2. Vaihtoehtoja siis tulevalla ostajalla on paljon.
Rakennus
Rakennuslupia ja suunnitelmia ei ole rakennusvalvonnassa, rakennukset ovat niin
vanhoja. Rakennukset lisätty rekisteriin seuraavasti: Omakotitalo 80m2
(asuinrakennus), navetta 130m2 (talousrakennus), aitta 39m2 (talousrakennus), lato
30m2 (rakennelma) ja vaja 30m2 (rakennelma). Kokonaisuus myydään
purkukuntoisena.
Myynti ja markkinointi
Kohde laitetaan myyntiin Huutokaupat.com sivustolle. Huutokaupan voittajan
ratkaisuperusteena on korkein kiinteistöstä tarjottu hinta. Kilpailun ehtojen mukaisesti
kunta myy kiinteistön korkeimman ostotarjouksen jättäneelle ilman alarajan
asettamista. Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saadun korkeimman
tarjouksen.
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kiinteistön os. Heinijärventie
392 myyntiä Huutokaupat.com palvelun kautta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 17.05.2021, § 124
Valmistelija / lisätiedot:
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Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Tekninen lautakunta 6.4.2021, 28 §.
Pykälän oheismateriaalina on tietoja myytävästä kohteesta.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja antaa kunnanjohtajalle valtuuden
myydä kiinteistö, mikäli hän katsoo hinnan sopivaksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
tekninen lautakunta, kunnanjohtaja Alenius
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Kunnanhallitus, § 70,08.04.2019
Kunnanhallitus, § 83,13.05.2019
Kunnanhallitus, § 90,27.05.2019
Kunnanhallitus, § 106,25.05.2020
Kunnanhallitus, § 125, 17.05.2021
§ 125
Option käyttö henkilö- ja ruokapalvelukuljetuksista
HMKDno-2019-155
Kunnanhallitus, 08.04.2019, § 70
Valmistelijat / lisätiedot:
Liisa Neronen, Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Kilpailutuskierros 1-2019 Vertailutaulukko.pdf
Tausta
Palveluliikenteen, Aurinkorinteen päivätoiminnan, kehitysvammaisten työ- ja
päivätoiminnan, kotipalvelun ateriakuljetusten ja laitosten ateriakuljetusten
sopimuskausi päättyy 31.7.2019. Sivistyslautakunta päätti 28.11.2018 jättää
oppilaskuljetussopimuksien optiovuoden käyttämättä ja liittyä yhteiseen
kilpailutukseen.
Hallintosääntö 85 § Toimivalta hankinta-asioissa
" Talousjohtaja päättää yhteisistä hankinnoista 200 000 euroon saakka. Yhteisellä
hankinnalla tarkoitetaan hankintaa, joka koskee kahta tai useampaa palvelualuetta.
Hankinta tarkoittaa myös puitesopimusta.
Mikäli yhteishankinta on yli 200 000 euroa, asiasta päättää hallitus."
Tämä hankintakokonaisuus koskee useampaa palvelualuetta ja on suuruudeltaan yli
200 000 euroa, joten hallitus tekee tästä päätöksen.
Valmistelu
Hankintaa valmisteli kunnan kuljetustyöryhmä, jossa on edustajia joka palvelualueelta.
Hämeenkyrö on Tuomi Logistiikan osakaskunta ja valitsi sen kilpailutuskonsultiksi.
Hankinnan valmistelua varten Hämeenkyrössä järjestettiin suunnittelutyöpajat 20.12
2018 ja 20.2.2019. Kutsu markkinavuoropuheluun julkaistiin 21.12.2018 ja tilaisuus
pidettiin 24.1.2019. Tilaisuudessa käytiin henkilökohtaiset neuvottelut seitsemän
liikennöitsijän kanssa.
Kilpailutus
Kilpailutettava kokonaisuus jaettiin kahteen tarjousryhmään. Ensimmäinen
tarjouspyyntö julkaistiin 4.3.2019. Se sisälsi tarjouspyynnöt joukkoliikenteestä, päivä-
ja työtoimintakuljetuksista ja osasta oppilaskuljetusreittejä. Tästä kokonaisuudesta
päätetään nyt.
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Toisen tarjouksen valmistelu on alkanut ja päätös tehdään 13.5.2019
Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Hämeenkyrön kunnan toimeksiannosta
Hämeenkyrön kunnan joukkoliikenteen, kehitysvammaisten työ- ja
päivätoimintakuljetusten, ikäihmisten päiväkeskuskuljetusten sekä kahden
koulukuljetusreitin hankinnasta. Sopimuskaudet ovat pääasiassa 1.8.2019 - 31.7.2021,
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Hankintasopimuksia on mahdollista jatkaa
yhden + yhden vuoden optiokausilla.
Hankintamenettelynä on erityisalojen hankintalain 36 §:n mukainen avoin menettely.
Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Hankinnasta lähetettiin
hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 4.3.2019 ja tarjouspyyntö oli
saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa.
Hankinta oli jaettu osiin siten, että jokaisesta kohteesta oli mahdollista tehdä erillinen
tarjous.
Tarjouspyynnön kohteet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vesajärvi-Kaipio-Kuustenlatva
Palinperä-Kostula-Järvenkylä-Osara
Päivätoimintakuljetukset
Kaipio-Kintus-Hämeenkyrö
Hämeenkyrö-Jumesniemi-(optio Mouhijärvi )
Lavajärvi-Pentinmaa-Hämeenkyrö

Tarjoukset
Tarjouksen jättivät määräaikaan 25.3.2019 klo 12.00 mennessä seuraavat 15 yritystä:
Rajalan Taksit OY,
Rautaveden Liikenne Oy,
Taxi Jouni Wallius,
Taxi Mustajärvi Oy,
Tilausliikenne Are Oy,
Tilausliikenne Atro Vuolle Oy,
Vammalan Palveluliikenne Oy,
A. Lamminmäki Oy,
JK Taksi Tampere Oy,
Kajon Oy, Laiskajaakon Taksi,
Lux Cab Oy,
Länsilinjat Oy,
Pirkanmaan Tilausliikenne Oy
Pirssi Hämäläinen Oy.
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen
Erityisalojen hankintalain 78 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn
ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouspyynnöstä. Kaikki
tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.
Tarjousten vertailu
Tarjouspyynnön mukaisesti hankinta ratkaistiin kokonaistaloudellisen edullisuuden
perusteella, jonka kriteerinä käytettiin halvinta hintaa.
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Kohteiden 1, 2 ja 3 osalta vertailussa käytettiin arvonlisäverotonta tuntihintaa.
Tarjoajan antama tuntihinta kerrottiin kohteelle luvatulla takuutuntimäärällä, josta
muodostui tarjoajan vertailuhinta. Edullisimman tarjouksen teki:
Kohde 1: A. Lamminmäki Oy
Kohde 2: A. Lamminmäki Oy
Kohde 3 vertailtiin päivähinnalla, johon sisältyi 7 tuntia liikennöintiä. Edullisimman
tarjouksen teki Tilausliikenne Atro Vuolle Oy.
Kohteet 4 ja 6 vertailtiin kilometrihinnalla. Tarjoajan kohteelle antama kilometrihinta
kerrottiin kohteen alustavalla kilometrimäärällä, josta muodostui tarjoajan
vertailuhinta. Edullisimman tarjouksen teki:
Kohde 4: Länsilinjat Oy
Kohde 6: A. Lamminmäki Oy
Kohde 5 oli vapaaehtoinen optio, joka vertailtiin kilometrihinnalla. Tarjoajan kohteelle
antama kilometrihinta kerrottiin kohteen alustavalla kilometrimäärällä, josta
muodostui tarjoajan vertailuhinta. Edullisimman tarjouksen teki Länsilinjat Oy.
Tarkemmat vertailuhinnat ovat liitteenä olevassa vertailutaulukossa.
Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta 450 000 euroa.
Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on 112 500 euroa/vuosi.
Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen
Erityisalojen hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä
tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen
poissulkemisperusteisiin (erityisalojen hankintalain 84 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin
kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 83 §:n 4 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä
sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 84 §:n nojalla tai joka ei
täytä soveltuvuusvaatimuksia.
Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitettyjen yritysten soveltuvuuden ennen
hankintapäätöstä. Valittavaksi esitetyt yritykset täyttävät tarjouspyynnössä tarjoajien
soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja ovat ennen hankintapäätöstä toimittaneet
tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset. A.
Lamminmäki Oy:n ja Tilausliikenne Atro Vuolle Oy:n on ennen hankintasopimuksen
allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote).
Hankinta-asiakirjojen julkisuus
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
(621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen.
Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille
hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun
hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n
sähköisessä arkistossa.
Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen
tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.
Tarjousasiakirjat
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Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua tarjouksiin ennen kokousta klo 15
alkaen talousjohtajan huoneessa.
Lisämateriaali
Hallituksen Virta-työtilassa on lisämateriaalia.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus valitsee seuraavat palveluntuottajat ja päättää hankinnan ehdoista
seuraavasti :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A. Lamminmäki Oy valitaan palveluntuottajaksi kohteisiin 1,2 ja 6.
Tilausliikenne Atro Vuolle Oy valitaan palveluntuottajaksi kohteeseen 3.
Länsilinjat Oy valitaan palveluntuottajaksi kohteisiin 4 ja 5.
Kohteiden 1-3, 4 ja 6 sopimuskausi on 1.8.2019 - 31.7.2021.
Kohteen 5 sopimuskausi on 1.8.2019 - 31.5.2020.
Kohteen 5 reittioptiota ei osteta
Optiokausien käyttämisestä päätetään erikseen.
Hankintapäätös on Hämeenkyrön kuntaa sitova vasta, kun osapuolet ovat
allekirjoittaneet hankintaa koskevan sopimuksen.
9. Hallitus oikeuttaa lautakunnat allekirjoittamaan oman toimialansa sopimukset
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 13.05.2019, § 83
Valmistelijat / lisätiedot:
Liisa Neronen, Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Vertailutaulukko 2. kilpailutus
Kilpailutus
Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Hämeenkyrön kunnan toimeksiannosta
Hämeenkyrön kunnan henkilökuljetusten, koulukuljetusten sekä ruokapalvelu- ja
ateriakuljetusten hankinnasta. Sopimuskaudet ovat pääasiassa 1.8.2019 - 31.7.2021,
kahta poikkeusta (kohteet 7 ja 11) lukuun ottamatta. Hankintasopimuksia on
mahdollista jatkaa yhden + yhden vuoden optiokausilla.
Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on
EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus
julkaistavaksi HILMA-palvelussa 15.4.2019 ja tarjouspyyntö oli saatavilla
Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.
Hankinta oli jaettu osiin siten, että jokaisesta kohteesta oli mahdollista tehdä erillinen
tarjous.
Tarjouspyynnön kohteet
1. Kohde 7 Henkilökuljetukset Jumesniemi - Hahmajärvi
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2. Kohde 8 Henkilökuljetukset Lavajärvi - Rokkakoski - Pentinmaa
3. Kohde 9 Koulukuljetukset Pinsiö - Oksalammi - Metsäkulma
4. Kohde 10 Koulukuljetukset Hämeenkyrön keskusta - Palonkulma - Turkkila
5. Kohde 11 Koulukuljetukset Hämeenkyrö - Tampere
6. Kohde 12 Palveluliikenne
7. Kohde 13 Vaunukuljetukset
8. Kohde 14 Lämpölaatikkokuljetukset
9. Kohde 15 Kotiateriakuljetukset
Kohteista 9 ja 12, 10 ja 14 sekä 13 ja 15 oli mahdollista tehdä yhdistelmätarjouksia.
Tarjoukset
Tarjouksen jättivät määräaikaan 3.5.2019 klo 12.00 mennessä seuraavat 15 yritystä:
1. A. Lamminmäki Oy
2. Tilausliikenne Are Oy
3. Laiskajaakon Taksi Oy
4. Länsilinjat Oy
5. Taksi J. Annala Oy, tarjous 1
6. Taksi J. Annala Oy, tarjous 2
7. Ylitalo Yhtiöt Oy
8. Taksi- ja tilausliikenne Ketola Oy
9. GoBus Oy
10. Pirssi Hämäläinen Oy
11. Taksipalvelu Jari Pakkanen
12. Taksipalvelu Seija Halonen
13. Posti Oy
14. Rajalan Taksit Oy
15. Lux Cab Oy
16. Vammalan Palveluliikenne Oy
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen
Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja
vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouspyynnöstä. Kaikki tarjouskilpailuun
osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.
Tarjousten vertailu
Tarjouspyynnön mukaisesti hankinta ratkaistiin kokonaistaloudellisen edullisuuden
perusteella, jonka kriteerinä käytettiin halvinta hintaa.
Kohteiden 7, 8 ja 11 osalta vertailussa käytettiin arvonlisäverotonta tuntihintaa.
Tarjoajan antama tuntihinta kerrottiin kohteelle luvatulla takuutuntimäärällä, josta
muodostui tarjoajan vertailuhinta. Edullisimman tarjouksen teki:
Kohde 7: Vammalan Palveluliikenne Oy
Kohde 8: GoBus Oy
Kohde 11: Laiskajaakon Taksi
Kohteet 9, 10, 12, 13, 14 ja 15 yksittäisten kohteiden vertailu
Vertailu tehtiin ensin kohteittain. Jokaisesta kohteesta otettiin halvin
tarjous yhdistelmätarjouksiin tehtävää jatkovertailua varten. Kohteissa 9, 10, 12 ja 14
vertailussa käytettiin arvonlisäverotonta tuntihintaa. Tarjoajan antama tuntihinta
kerrottiin kohteelle luvatulla takuutuntimäärällä, josta muodostui tarjoajan
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vertailuhinta. Kohteissa 14 ja 15 vertailussa käytettiin yhden pudotuksen
arvonlisäverotonta hintaa. Tarjoajan antama pudotushinta kerrottiin kohteen
pudotusmäärällä, josta muodostui tarjoajan vertailuhinta.
Yksittäisissä kohteissa edullisimman tarjouksen teki:
Kohde 9: GoBus Oy
Kohde 10: Laiskajaakon Taksi
Kohde 12: Laiskajaakon Taksi
Kohde 13: Laiskajaakon Taksi
Kohde 14: Laiskajaakon Taksi
Kohde 15: Laiskajaakon Taksi
Kohteet 9, 10, 12, 13, 14 ja 15 yhdistelmätarjousten vertailu
Tämän jälkeen laskettiin vertailuhinnat yhdistelmätarjouksille 9 ja 12, 10 ja 14 sekä 13
ja 15. Yhdistelmätarjouksessa ilmoitettujen kohteiden tunnit/pudotukset laskettiin
yhteen ja summa kerrottiin tarjoajan yhdistelmätarjouksessa antamalla hinnalla.
Jatkovertailuun yksittäisten tarjousten kanssa valittiin halvimmat yhdistelmätarjoukset.
Edullisimmat yhdistelmätarjoukset teki:
Kohteet 9 ja 12: GoBus Oy
Kohteet 10 ja 14: Laiskajaakon Taksi
Kohteet 13 ja 15: Laiskajaakon Taksi
Kohteet 9, 10, 12, 13, 14 ja 15 yksittäisten tarjousten ja yhdistelmätarjousten vertailu
Lopuksi tehtiin vertailu yksittäisten tarjousten ja yhdistelmätarjousten kesken.
Vertailuun otettiin edellä mainitun perusteella halvimmat yksittäistarjoukset ja
halvimmat yhdistelmätarjoukset.
Yksittäistarjousten ja yhdistelmätarjousten vertailu tapahtui seuraavasti:
yksittäisten tarjousten vertailuhinnat laskettiin yhteen ja tätä vertailtiin halvimpaan
yhdistelmätarjoukseen.
Mikäli erillisten tarjousten yhteenlaskettu hinta oli halvempi kuin
yhdistelmätarjouksen hinta, valittiin kohteisiin halvimmat erillistarjoukset. Mikäli
yhdistelmätarjous oli halvempi, valittiin yhdistelmätarjous.
Yksittäiset tarjoukset kohteet 9 (GoBus Oy) ja 12 (Laiskajaakon Taksi):
317,20 € + 140,28 € = 457,48 €
Yhdistelmätarjous 9 ja 12 (GoBus Oy): 435,1 €
Yksittäiset tarjoukset kohteet 10 (Laiskajaakon Taksi) ja 14 (Laiskajaakon Taksi):
202,50 € + 46,76 € = 249,26 €
Yhdistelmätarjous 10 ja 14 (Laiskajaakon Taksi): 264,00 €
Yksittäiset tarjoukset kohteet 13 (Laiskajaakon Taksi) ja 15 (Laiskajaakon Taksi):
98,80 € + 261,80 € = 360,60 €
Yhdistelmätarjous 13 ja 15 (Laiskajaakon Taksi): 360,00 €
Tarkempi vertailu on esitetty liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Hankinnan
arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta 1 700 000 euroa. Hankinnan
arvonlisäveroton vuosiarvo on 425 000 €/vuosi.
Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen
Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa
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tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen
poissulkemisperusteisiin (hankintalain 80 § ja 81 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin
kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 79 §:n 2 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä
sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei
täytä soveltuvuusvaatimuksia.
Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen
hankintapäätöstä. Kaikki valittavat yritykset täyttävät tarjouspyynnössä tarjoajien
soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Valittavien yritysten on ennen
hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote
(hankintamenettelyote) sekä tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset
ja todistukset.
Hankinta-asiakirjojen julkisuus
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
(621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen.
Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille
hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun
hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n
sähköisessä arkistossa.
Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen
tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.
Tarjousasiakirjat
Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua tarjouksiin ennen kokousta klo 15.00
alkaen valtuustosalissa.
Lisämateriaali
Hallituksen Virta -työtilassa on lisämateriaalia.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus valitsee seuraavat palveluntuottajat ja päättää hankinnan ehdoista
seuraavasti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vammalan Palveluliikenne Oy valitaan palveluntuottajaksi kohteeseen 7.
GoBus Oy valitaan palveluntuottajaksi kohteiseen 8.
GoBus Oy valitaan palveluntuottajaksi kohteisiin 9 ja 12 (yhdistelmätarjous).
Laiskajaakon Taksi valitaan palveluntuottajaksi kohteeseen 11, kohteisiin 10 ja 14
(erillistarjoukset) sekä kohteisiin 13 ja 15 (yhdistelmätarjous).
Kohteiden 8-10 ja 12-15 sopimuskausi on 1.8.2019 - 31.7.2021.
Kohteiden 7 ja 11 sopimuskausi on 1.8.2019 - 30.6.2020.
Optiokausien käyttämisestä päätetään erikseen.
Hankintapäätös on Hämeenkyrön kuntaa sitova vasta, kun osapuolet ovat
allekirjoittaneet hankintaa koskevan sopimuksen.
Hallitus oikeuttaa lautakunnat allekirjoittamaan oman toimialansa sopimukset
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Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 27.05.2019, § 90
Valmistelijat / lisätiedot:
Liisa Neronen, Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hämeenkyrön kunnanhallitus on 13.5.2019 tehnyt hankintapäätöksen § 83 henkilö- ja
ruokakuljetusten hankinnasta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta,
joka kilpailutettiin avoimella menettelyllä. Hankinnasta lähetettiin julkaistavaksi HILMA-
palvelussa hankintailmoitus 15.4.2019. Tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-
toimittajaportaalissa. Tarjousten jättämiselle oli annettu määräaika 3.5.2019 klo 12.00,
mihin mennessä tarjouksen jättivät seuraavat 15 yritystä:
1. A. Lamminmäki Oy
2. Tilausliikenne Are Oy
3. Laiskajaakon Taksi Oy
4. Länsilinjat Oy
5. Taksi J. Annala Oy, tarjous 1
6. Taksi J. Annala Oy, tarjous 2
7. Ylitalo Yhtiöt Oy
8. Taksi- ja tilausliikenne Ketola Oy
9. GoBus Oy
10. Pirssi Hämäläinen Oy
11. Taksipalvelu Jari Pakkanen
12. Taksipalvelu Seija Halonen
13. Posti Oy
14. Rajalan Taksit Oy
15. Lux Cab Oy
16. Vammalan Palveluliikenne Oy
Hankinta oli jaettu osiin siten, että jokaisesta kohteesta oli mahdollista tehdä
erillinen tarjous.
Tarjouspyynnön kohteet
1. Kohde 7 Henkilökuljetukset Jumesniemi - Hahmajärvi
2. Kohde 8 Henkilökuljetukset Lavajärvi - Rokkakoski - Pentinmaa
3. Kohde 9 Koulukuljetukset Pinsiö - Oksalammi - Metsäkulma
4. Kohde 10 Koulukuljetukset Hämeenkyrön keskusta - Palonkulma - Turkkila
5. Kohde 11 Koulukuljetukset Hämeenkyrö - Tampere
6. Kohde 12 Palveluliikenne
7. Kohde 13 Vaunukuljetukset
8. Kohde 14 Lämpölaatikkokuljetukset
9. Kohde 15 Kotiateriakuljetukset
Kohteista 9 ja 12, 10 ja 14 sekä 13 ja 15 oli mahdollista tehdä yhdistelmätarjouksia.
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Hämeenkyrön kunnanhallituksen edellä mainitun päätöksen mukaan sopimus
kohteesta 8 tehdään GoBus Oy:n kanssa.
Sopimuskausi kohteessa 8 on 1.8.2019 - 31.7.2021. Sopimusta voidaan jatkaa
varsinaisen sopimuskauden jälkeen yhden + yhden vuoden optiokausilla.
Julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 132.1 §:ssä säädetään
hankintaoikaisun tekemisestä. Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen
päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on
oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan ja ratkaista asian
uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu
perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut
sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai
hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Edellä mainitun lain 133 §:n 1 momentin
mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta
aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.
GoBus Oy on 20.5.2019 ilmoittanut, että kohteen 8 tarjoukseen on erehdyksessä
päätynyt liian alhainen hinta, jolla ei ole mahdollista toteuttaa kyseessä olevaa
palvelua.
Hankintaoikaisu
GoBus Oy on ilmoittanut luopuvansa kohteesta 8, koska sen antamassa
tarjoushinnassa on ollut virhe, eikä yritys pysty tuottamaan palvelua tarjoamallaan
hinnalla. Hankintayksikkö on hyväksynyt luopumisen.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
1. oikaisee hankintapäätöstä siten, että GoBus Oy vetää tarjouksensa
tarjouskilpailusta.
2. valitsee kohteeseen 8 edullisuusjärjestyksessä seuraavaksi edullisimman
tarjoajan, joka on Vammalan Palveluliikenne Oy ja jonka vertailuhinta on 68,00
euroa/h.
Muilta osin päätöstä ei muuteta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 25.05.2020, § 106
Valmistelijat / lisätiedot:
Maarit Huhtinen
maarit.huhtinen@hameenkyro.fi
hallintopäällikkö
Hallitus on tehnyt vuonna 2019 seuraavat päätökset henkilö- ja ruokakuljetuksista:
8.4.2019 § 70 ja 13.5.2019 § 83 sekä 27.5.2019 § 90 edelliseen päätöksen liittyvän
hankintaoikaisun.
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Kh 8.4.2019 § 70
Kohde 5 Hämeenkyrö - Mouhijärvi. Palveluntuottaja Länsilinjat Oy. Sopimuskausi on
kohteessa viisi (5) 1.9.2019-31.5.2020.
Kh 13.5.2019 § 83 sekä kh 27.5.2019 § 90.
Kohde 7 Koulukuljetukset. Palveluntuottaja Vammalan Palveluliikenne
Oy. Sopimuskausi on kohteessa seitsemän (7) 1.8.2019-30.6.2020.
Kohde 11 Koulukuljetukset. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi. Sopimuskausi on
kohteessa yksitoista (11) 1.8.2019-30.6.2020.
Hankintasopimuksien perusteella sopimuksia voidaan jatkaa 1 + 1 optiokausilla.
Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin
ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää Tilaaja ja ilmoittaa sen käyttöönotosta
Palveluntuottajalle.
Kunta on tiedustellut Palveluntuottajien suostumusta yhden (1) optiovuoden
käyttöön. Vastaukset on pyydetty 6.5.2020 mennessä.
Kaikki palveluntuottajat ovat antaneet suostumuksensa yhden (1) vuoden option
käyttöön.
Hallintosäännön § 85 mukaan optiovuosien käyttöönotosta päättää
hankintapäätöksen tehnyt viranomainen.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus päättää käyttää koulukuljetussopimuksien ensimmäisen optiovuoden
seuraavien kohteiden ja palveluntuottajien osalta:
1. kohde 5 Länsilinja Oy
2. kohde 7 Vammalan Palveluliikenne Oy
3. kohde 11 Laiskajaakon taksi
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 17.05.2021, § 125
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hallitus on tehnyt vuonna 2019 seuraavat päätökset henkilö- ja ruokakuljetuksista:
8.4.2019 § 70 ja 13.5.2019 § 83 sekä 27.5.2019 § 90 edelliseen päätöksen liittyvän
hankintaoikaisun.
1. Kohde 1 Vesajärvi-Kaipio-Kuustenlatva. Palveluntuottaja A. Lamminmäki Oy.
2. Kohde 2 Palinperä-Kostula-Järvenkylä-Osara. Palveluntuottaja A. Lamminmäki Oy.
3. Kohde 3 Päivätoimintakuljetukset. Palveluntuottaja Tilausliikenne Atro Vuolle Oy.
4.
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4. Kohde 4 Kaipio-Kintus-Hämeenkyrö. Palveluntuottaja Länsilinjat Oy.
5. Kohde 5 Hämeenkyrö-Jumesniemi-(optio Mouhijärvi). Palveluntuottaja Länsilinjat
Oy.
6. Kohde 6 Lavajärvi-Pentinmaa-Hämeenkyrö. Palveluntuottaja A. Lamminmäki Oy.
7. Kohde 7 Henkilökuljetukset Jumesniemi - Hahmajärvi. Palveluntuottaja
Vammalan Palveluliikenne Oy.
8. Kohde 8 Henkilökuljetukset Lavajärvi - Rokkakoski - Pentinmaa. Palveluntuottaja
Vammalan Palveluliikenne Oy.
9. Kohde 9 Koulukuljetukset Pinsiö - Oksalammi - Metsäkulma. Palveluntuottaja
GoBus Oy.
10. Kohde 10 Koulukuljetukset Hämeenkyrön keskusta - Palonkulma - Turkkila.
Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
11. Kohde 11 Koulukuljetukset Hämeenkyrö - Tampere. Palveluntuottaja
Laiskajaakon Taksi.
12. Kohde 12 Palveluliikenne. Palveluntuottaja GoBus Oy.
13. Kohde 13 Vaunukuljetukset. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
14. Kohde 14 Lämpölaatikkokuljetukset. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
15. Kohde 15 Kotiateriakuljetukset. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
Hankintasopimuksien perusteella sopimuksia voidaan jatkaa 1 + 1 optiokausilla.
Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin
ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää Tilaaja ja ilmoittaa sen käyttöönotosta
Palveluntuottajalle.
Kunnanhallitus on 25.5.2020 § 106 päättänyt käyttää ensimmäisen
optiovuoden kohteista 5, 7 ja 11. Näistä kohteista on käytettävissä vielä yksi
optiovuosi. Muista kohteista on käytettävissä kaksi optiovuotta.
Kohteelle 5 kunnalla ei ole tällä hetkellä tarvetta.
Kunta on tiedustellut palveluntuottajien suostumusta yhden (1) optiovuoden
käyttöön. Vastaukset on pyydetty 23.4.2021 mennessä.
Kaikki palveluntuottajat ovat antaneet suostumuksensa yhden (1) vuoden option
käyttöön.
Hallintosäännön § 85 mukaan optiovuosien käyttöönotosta päättää
hankintapäätöksen tehnyt viranomainen.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus päättää käyttää henkilö- ja ruokapalvelukuljetusten yhden optiovuoden
seuraavien kohteiden ja palveluntuottajien osalta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kohde 1 Vesajärvi-Kaipio-Kuustenlatva. Palveluntuottaja A. Lamminmäki Oy.
Kohde 2 Palinperä-Kostula-Järvenkylä-Osara. Palveluntuottaja A. Lamminmäki Oy.
Kohde 3 Päivätoimintakuljetukset. Palveluntuottaja Tilausliikenne Atro Vuolle Oy.
Kohde 4 Kaipio-Kintus-Hämeenkyrö. Palveluntuottaja Länsilinjat Oy.
Kohde 6 Lavajärvi-Pentinmaa-Hämeenkyrö. Palveluntuottaja A. Lamminmäki Oy.
Kohde 7 Henkilökuljetukset Jumesniemi - Hahmajärvi. Palveluntuottaja
Vammalan Palveluliikenne Oy.
7. Kohde 8 Henkilökuljetukset Lavajärvi - Rokkakoski - Pentinmaa. Palveluntuottaja
Vammalan Palveluliikenne Oy.
8.
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8. Kohde 9 Koulukuljetukset Pinsiö - Oksalammi - Metsäkulma. Palveluntuottaja
GoBus Oy.
9. Kohde 10 Koulukuljetukset Hämeenkyrön keskusta - Palonkulma - Turkkila.
Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
10. Kohde 11 Koulukuljetukset Hämeenkyrö - Tampere. Palveluntuottaja
Laiskajaakon Taksi.
11. Kohde 12 Palveluliikenne. Palveluntuottaja GoBus Oy.
12. Kohde 13 Vaunukuljetukset. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
13. Kohde 14 Lämpölaatikkokuljetukset. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
14. Kohde 15 Kotiateriakuljetukset. Palveluntuottaja Laiskajaakon Taksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tilausliikenne Atro Vuolle Oy, A. Lamminmäki Oy, Länsilinjat Oy, Vammalan
palveluliikenne Oy, GoBus Oy, Laiskajaakon taksi, perusturvalautakunta,
sivistyslautakunta, hallinto- ja talousasiantuntija Nieminen, sivistyspalvelujen talous- ja
hallintopäällikkö
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§ 126
Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen (Vate) asettaminen
HMKDno-2021-227
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Sote- ja pelastustoimen uudistuksen voimaanpanolakiluonnos edellyttää, että kahden
kuukauden sisällä lakien voimaantulosta perustetaan hyvinvointialueille väliaikaiset
toimielimet (Vate). Vate vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja
aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.
Pirkanmaan sote- ja pelastustoimen työvaliokunta on ollut päävastuussa Vate
valmistelusta. Työvaliokunta antoi kokouksessaan 19.2.2021 muutosjohdolle
valmisteluohjeet ja perusti kokouksessaan 19.2.2021 valmistelutyöryhmän (”
työnyrkki”), jonka kokoonpanoksi sovittiin maakuntajohtaja Esa Halme, Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen ja Tampereen kaupungin
konsernijohtaja Juha Yli-Rajala. Valmisteluryhmän sihteerinä on toiminut sote
muutosjohtaja Jaakko Herrala.
Valmistelutyöryhmä on valmistellut Vaten toimintaperiaatteet, osaamistarpeet,
jäsenten lukumäärän sekä muut lakiluonnosten määrittämät asiat. Työnyrkki
valmisteli ehdotuksen Vaten ja jäsenten nimistä osapuolille. Jokainen osapuoli on
arvioinut työnyrkin ehdotusta ja nimennyt itsenäisesti omat jäsenensä Vateen.
Osapuolia ovat Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja
Pirkanmaan kunnat (Tampereen kaupunki, Kehyskunnat ja Remu-kunnat). Sote-
johtajat ovat käsitelleet Vaten kokoonpanoa kokouksessaan 9.4.2021 ja tehneet
työvaliokunnalle muutosehdotuksia työnyrkin valmistelemaan ehdotukseen.
Työvaliokunta on käsittelyt muutosehdotukset kokouksessaan 16.4.2021.
Nimeämisessä on noudatettu tasa-arvolakia. Lisäksi periaatteena on ollut, että kunnat
eivät nimeä kahta jäsentä samasta kunnasta. Poikkeuksena tästä Tampereen
kaupunki ja organisaatioina pelastustoimi sekä sairaanhoitopiiri. Menettelyllä saadaan
mahdollisimman paljon kuntia mukaan valmisteluun. Lakiluonnoksen edellyttämää
kehitysvammahuoltoa osapuolena ovat edustaneet kunnat ja sairaanhoitopiiri.
Alun perin oli tavoitteena, että Vatesta tehdään päätös kuntavaalien jälkeen. Vaalien
siirtyminen tarkoittaa, että ennakoiva ja ehdollinen päätös on tehtävä jo ennen
vaaleja, jotta Vate voi aloittaa heti työnsä lakien voimaantulon jälkeen. Lakien
voimaantulo alkuperäisen arvion mukaan olisi 1.7.2021. Osapuolten
toimielinpäätökset on oltava yksimielisiä, sillä muutoin valtioneuvosto päättää Vaten
kokoonpanon ns. Voimaanpanolain perälautamallin mukaan 1.9.2021 jälkeen.
Työvaliokunta on käsitellyt kokouksessaan 16.4.2021 valmistelutyöryhmän ja
osapuolten ehdotuksia, jonka perusteella Pirkanmaan johtajakokous on käsitellyt
esitystä kokouksessaan 23.4.2021 ja Pirkanmaan sote ja pelastustoimen ohjausryhmä
kokouksessaan 28.4.2021. Pirkanmaan sote ja pelastustoimen ohjausryhmä
esittää osapuolille, että ne päättäisivät omissa toimielimissään seuraavaa:
Vaten kokoonpanoksi 11 jäsentä ja jokaiselle varajäsenet,
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jäsenten jakauma kokoonpanossa seuraava: kuntajohtajia tai vastaavia 3 jäsentä
(+varat), sote-johtajia 3 jäsentä (+varat), sairaanhoitopiiri 3 jäsentä (+varat),
pelastustoimi 1 jäsen (+vara) sekä henkilöstöhallinto ja osaulkoistuskuntien
näkökulma 1 jäsen (+vara),
Vaten asettaa maakuntajohtaja,
osapuolet sopivat, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri järjestää Vatelle toiminnan
aloitukselle tarpeelliset kokous- ja työtilat sekä huolehtii valmistelutoimielimen
työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista,
joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Osapuolet
ehdottavat Vaten jäseniksi seuraavia viranhaltijoita:
Tampereen kaupunki: Juha Yli-Rajala (vara Reija Linnamaa), Taru Kuosmanen
(vara Eeva Torppa-Saarinen)
Kehyskunnat: Oskari Auvinen (vara Eero Väätäinen), Paula Paavilainen (vara Titta
Pelttari)
Remu-kunnat: Antti Peltola (vara Minna Uschanoff), Päivi Tryyki (vara Timo Tallila)
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Tarmo Martikainen (vara Pasi Virtanen), Juhani
Sand (vara Eija Tomas) ja Vuokko Ylinen (vara Pekka Erola)
Pelastustoimi: Olli-Pekka Ojanen (vara Teemu-Taavetti Toivonen)
Henkilöstöhallinto ja osaulkoistuskuntien näkökulma: Taina Niiranen (vara Raija
Ruoranen)
Mikäli Vaten toimikauden aikana tulee henkilövaihdoksia, sopijaosapuoli voi nimetä
uuden jäsenen, joka täyttää asettamispäätöksen kriteerit. Neuvottelutulosta on
käsitelty 23.4.2021 Pirkanmaan sote ja pelastustoimen poliittisessa
yhteistyöryhmässä, joka osaltaan suosittelee neuvotteluratkaisun hyväksymistä. Kun
osapuolet ovat käsitelleet Vate ehdotusta omissa toimielimissään ajanjaksolla 3.5.
-11.6.2021, saavutetusta neuvottelutuloksesta kerrotaan 18.6.2021 Pirkanmaan sote-
ja pelastustoimen ohjausryhmässä.
Voimaanpanolain mukaan Vate valitse ensimmäisessä kokouksessaan
puheenjohtajan. Osapuolet ehdottavat, että puheenjohtajana toimisi
sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen ja varapuheenjohtajana Tampereen
kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen.
Todettakoon, että Voimaanpanolakiluonnoksen mukaan osapuolten sopiman
kunnallisen viranomaisen tekemään valmistelutoimielimen asettamista koskevaan
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää, että
1. Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen asettaa maakuntajohtaja,
kun Suomen eduskunta on hyväksynyt sote- ja pelastustoimen lainsäädännön,
2. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri järjestää väliaikaiselle toimielimelle tarvittavat
työskentelyolosuhteet,
3.
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3. hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen (Vate)
kokoonpanoksi 11 jäsentä ja varajäsenet,
4. mikäli osapuolet tekevät yksimieliset päätökset väliaikaisesta toimielimestä,
yhteinen päätös Vatesta on voimassa enintään vuoden 2021 loppuun saakka.
Mikäli sote- ja pelastustoimen lainvalmistelu viivästyy edelleen, Vaten
kokoonpanoa ja muita nyt tehtyjä linjauksia tarkastellaan vuoden 2022 alussa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi
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§ 127
Ympäristöterveydenhuollon sopimuksen päivittäminen 2021
HMKDno-2021-234
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon palveluista
2 Ympäristöterveydenhuollon uusi sopimusliite
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen täydentäminen
tartuntatautien torjunnan osalta
Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi tartuntatautilakiin on tehty rajoituksiin ja niiden
valvontaan liittyviä muutoksia. Aluehallintovirasto ja kunta valvovat toimialueellaan
yleisiä tiloja koskevien velvoitteiden ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten
noudattamista. Tähän liittyvät valvonta, tarkastukset sekä hallinnolliset pakkokeinot.
Kuntien tartuntataudeista vastaavilla toimielimillä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta
valvonnan suorittamiseen ja tarkastustoimintaan, joten luontevin toteuttajataho
kyseisille toimille olisi ympäristöterveydenhuolto. Sen mahdollisuus toteuttaa kyseisiä
tehtäviä tarkoituksenmukaisesti vaatii kuitenkin toimivallan siirtoa.
Tarkastustoimivallan lisäksi ympäristöterveydelle on mahdollista siirtää
pakkokeinotoimivaltaa määräysten antamisen osalta.
Ympäristöterveys Pirtevan jäsenkuntien (Pirkkala, Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia,
Vesilahti ja Ylöjärvi) edustajat tapasivat 26.3.2021 keskustelemaan koronarajoitusten
valvonnasta Pirtevan jäsenkunnissa. Tapaamisessa sovittiin, että
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen (Pirteva) sopimusta päivitetään
siten, että kyseinen toimivalta delegoidaan ympäristöterveys Pirtevalle.
Toiminta-alueen nykyinen yhteistoimintasopimus on hyväksytty toiminta-alueen
kunnissa vuonna 2017. Sopimuksen liitteessä on lueteltu ne lait, joiden toimivalta
sisältyy yhteistoimintaan. Nyt käsittelyssä oleva muutos koskettaa tätä kyseistä liitettä.
Sopimuksen mukaan sopimusmuutokset hyväksytään osapuolten hallituksissa.
Toimivallan delegoinnin osalta kuitenkin valtuusto on toimivaltainen hyväksymään
muutoksen. Sopimusliitteen päivittämisen yhteydessä on korjattu myös muiden
liitteessä mainittujen säädösten ajantasaisuutta.
Tartuntatautilain covid-19 epidemiaa koskevat lainkohdat ovat voimassa väliaikaisesti
30.6.2021 saakka. Nyt tehtävä delegointi on voimassa myös, mikäli kyseisiä valtuuksia
jatketaan tai otetaan myöhemmin uudelleen käyttöön.
Pykälän liitteenä on muutettava sopimusliite ja yhteistoimintasopimus
ympäristöterveyshuollon palveluista.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
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Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy muutoksen yhteistoimintasopimuksen
ympäristöterveyshuollon palveluista toimivaltaa koskevaan liitteeseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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Tekninen lautakunta, § 41,11.05.2021
Kunnanhallitus, § 128, 17.05.2021
§ 128
Muutostalousarvio 2/2021; investointiosan muutos, Hämeenkyrönväylä
HMKDno-2021-222
Tekninen lautakunta, 11.05.2021, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Luoma
jari.luoma@hameenkyro.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö
Hämeenkyrön kunnan ja väylänviraston välisessä 27.05.2020 allekirjoitetussa
(Valtatien 3 parantaminen välillä Kyröskoski - Hanhijärvi) sopimuksessa on sovittu
kohdassa 2.1 seuraavaa.
"Väylävirasto ei toteuta yksityistietä Y8 hankkeessan. Väylävirasto osallistuu tästä
säästyneellä 60 000 eurolla Hämeenkyrön kunnan rahoittamaan E3R3/4 ja M2
risteykseen toteutettavaan kiertoliittymään (Tasonnosto tiesuunnitelmaan nähden)."
Pirkanmaan ELY-keskuksen ja väyläviraston kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut
esille (ELY:n ehdotus), että vt3:n maantieksi muuttuvalla Hanhijärvi - Kalalahti
osuudella ( n. 2 km) nykyinen ohituskaista voitaisiin muuttaa kevyen liikenteen
väyläksi poiskaivamisen sijaan.
Tämän johdosta kunta on pyytänyt Destialta kustannusarviota siitä, että myös nyt
rakenteilla olevaan M2 osuuteen Hanhijärven työssäkäyntialueelle rakennettaisiin
kevyen liikenteen väylä mikä mahdollistaisi jalan ja polkupyörällä liikkumisen
työssäkäyntialueella saakka.
Hämeenkyrön kunnalla on Hanhijärven työpaikka-alue parasta aikaa kaavoitettavana
kaavaehdotusta varten.
Kiertoliittymän ja kevyen liikenteen väylän rakentamisesta saadaan varsinainen
tarjous kun niiden suunnitelmat ovat valmistuneet. Etukäteen väylävirastolta ja
Destialta saatujen kustannusarvioiden hintahaarukka on 150 000 - 265 000 € sisältäen
suunnittelun.
Kiertoliittymän ja kevyen liikenteen väylän rakentamiselle ei ole varatttu määrärahaja
tälle vuodelle. Hämeenkyrönväylä hankkeelle on varattu 550 000 € vuodelle 2021.
Destian laskuttamat maksuerät vuonna 2021 ovat 500 000 €. Viime vuonna 2020
hankkeen määrärahasta jäi käyttämättä 265 000 €.
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
myöntäisi 300 000 € lisämäärärahaa Hämeenkyrönväylä hankkeelle kiertoliittymän ja
kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Hanhijärvelle Hämeenkyrönväylän
rakentamisen yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 17.05.2021, § 128
Tekninen lautakunta 11.5.2021, 41 §.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää 300 000 euron määrärahan Hanhijärven
alueen kevyenliikenteenväylän ja liittymän rakentamiseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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Kunnanhallitus, § 72,29.03.2021
Tarkastuslautakunta, § 29,27.04.2021
Kunnanhallitus, § 129, 17.05.2021
§ 129
Tilinpäätös 2020 ja vastuuvapaus
HMKDno-2021-146
Kunnanhallitus, 29.03.2021, § 72
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 00 Tilinpäätös 2020
Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi
toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on tilintarkastuksen jälkeen
saatettava tilinpäätös valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä
(Kuntalaki 113 §).
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen
tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta,
rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset tiedot on ilmoitettava
liitetiedoissa.
Kunnan on laadittava myös konsernitilinpäätös (Kuntalaki § 114). Konsernitilinpäätös
laaditaan konserniyhtiöiden taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen
yhdistelmänä.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja
talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa (Kuntalaki § 115).
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Tuloslaskelma
tilikauden tulos on ylijäämäinen 1,9 milj, euroa
ulkoiset toimintatuotot 12 milj, euroa, kasvoivat 90 000 euroa 0,7 % edellisestä
vuodesta ja toimintakulut 69,7 milj euroa, kasvoivat 1,4 milj. euroa 2,1 %
edellisestä vuodesta
toimintakate 57,4 milj. euroa kasvoi 1,3 milj.euroa 2,4 %
verotulot 39 milj.euroa euroa nousivat 3 % edellisestä vuodesta
valtionosuudet 25 milj. euroa kasvoivat 17 %
vuosikate on 5,3 milj. euroa
Talousarvion toteutuminen
verotulot ylittivät talousarvion, toteutumisprosentti 101,6
valtionosuuksien toteutumisprosentti oli 100
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käyttötalouden tulot 21 milj. euroa, toteutumisprosentti 99,4
käyttötalousmenot 78 milj. euroa, toteutumisprosentti 99,6
nettomenot 57 milj euroa, toteutumisprosentti 99,7
investointimenot 2,3 milj. euroa, toteutumisprosentti 50,3
Tase
Lainamäärä vuoden lopussa 47,8 milj. euroa, 4 616 euroa/asukas.
Konserni
Konsernin lainamäärä 66 milj.euroa, 6 354 euroa/asukas.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
1. hyväksyy ja allekirjoittaa kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja antaa sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi
2. esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä siirretään taseen edellisten kausien
ylijäämätilille
3. oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään tilinpäätökseen teksti- ja numero-
osassa mahdollisesti olevien virheiden korjaukset ja tarvittavat
tekstitäydennykset
Päätös
Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta, 27.04.2021, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Vastuullinen tilintarkastaja Hanna Keskinen BDO Audiator Oy:stä on raportoinut
vuodelle 2020 tehdystä tilintarkastuksesta sekä luovuttanut ko. vuotta koskevan
vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen.
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää
1. merkitä tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin ja tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2020,
2. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi,
3. esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä,
4. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
luottamushenkilöille ja viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.
-31.12.2020.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 17.05.2021, § 129
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Tilintarkastuskertomus Hämeenkyrö 2020
2 Tilinpäätös 2020_kv 24052021
Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen 29.3.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se
1. hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen
2. saa tiedokseen tilintarkastuskertomuksen
3. myöntää tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 kunnan hallintoa ja taloutta
hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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§ 130
Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat
Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat
pykälän oheismateriaalina.
Päätökset ajalla 27.4. - 10.5.2021:
Kunnanjohtaja: viranhaltijapäätökset 3-6/2021
Talous- ja hallintojohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Henkilöstöpäällikkö: viranhaltijapäätös 9/2021
Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa
kunnan nettisivuilta):
Sivistyslautakunta 28.4.2021
Tarkastuslautakunta 27.4.2021
Kunnanvaltuusto 26.4.2021
Päätös
Hyväksyttiin,
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§ 131
Otto-oikeuspykälä
Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.
Päätökset aikavälillä 27.4. - 10.5.2021:
Elämänlaatupalvelujen esimies
Viranhaltijapäätös:
§ 9 Liikuntapaikkojenhoitajan toimi, 07.05.2021
Varhaiskasvatuksen johtaja
§ 6 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen (4038) täyttäminen, 11.05.2021
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.
Päätös
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Hallitus käyttää otto-oikeuttaan varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttämiseen.
Päätös:
Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.
Muilta osin ehdotus hyväksyttiin.
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§ 132
Ilmoitusasiat
1. Henkilöstöpäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen ja sivistysjohtaja Kimmo Levänen
kertovat ennen kokousta talouden tasapainotusohjelman valmistelusta
sivistyspalveluissa.
2. Sivistysjohtaja Kimmo Levänen kertoo kansalaisopistoasiasta.
3. Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on tallennettu
kiertokansioon.
4. Tietohallinnon koostama perustietotekniikkaraportti on Virran kiertokansiossa.
5. Kaavoitusarkkitehti Helena Ylisen irtisanoutumisilmoitus on
kiertokansiossa. Kaavoitusarkkitehdin valinta kuuluu hallituksen toimivaltaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§113, §114, §115, §116, §118, §119, §120, §121, §122, §126, §127, §128, §129, §130,
§131, §132
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
§117, §123, §124, §125
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

