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Saapuvilla olleet jäsenet
Jussi Niinenmaa, puheenjohtaja
Anna-Kaisa Immonen, 1. varapuheenjohtaja
Eeva Mäkinen
Hannele Nordfors
Juhani Vatajaniemi
Jukka Paavola
Mikko Ahola
Paula Ylivakeri
Turo Antila
Muut saapuvilla olleet
Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija, sihteeri
Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Timo Mäkelä, kunnanhallituksen edustaja
Poissa

Risto Linnainmaa, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Antero Alenius, kunnanjohtaja

Allekirjoitukset

Jussi Niinenmaa
Puheenjohtaja

Tuula Nieminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
08.02.2021

08.02.2021

Anna-Kaisa Immonen

Eeva Mäkinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä sosiaali- ja terveyskeskuksessa 9.2.2021 ja
julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi)
kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 9.2.2021.
Tuula Nieminen, hallinto- ja talousasiantuntija
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§ 14
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asian kiireellisyyden vuoksi perusturvalautakunnan puheenjohtajaan on oltu
yhteydessä 5.2.2021.
Kokouksen esityslista on julkaistu sähköisesti 5.2.2021.
Ehdotus
Perusturvalautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 15
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anna-Kaisa Immonen ja Eeva Mäkinen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Kaisa Immonen ja Eeva Mäkinen.
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§ 16
Tartuntatautilain mukaiset laajaan tartuntavaaraan liittyvät toimenpiteet
HMKDno-2020-448
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Soukko
tarja.soukko@hameenkyro.fi
sosiaali- ja terveysjohtaja
Viranomaisten yleiset velvollisuudet
Tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitettujen viranomaisten ja kuntien on
järjestelmällisesti torjuttava tartuntatauteja sekä varauduttava terveydenhuollon
häiriötilanteisiin. Kunnan on ryhdyttävä välittömiin toimiin saatuaan tiedon
torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä.
Laajaan tartuntavaaraan 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. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat
päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella. Edellytyksenä on lisäksi,
että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti
epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. (Tartuntatautilaki 58 §)
Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian (COVID-19) pandemiaksi
11.3.2020. COVID-19 pandemiassa on kyse vaikutuksiltaan erityisen vakavaa
suuronnettomuutta vastaavasta, hyvin laajalle levinneestä vaarallisesta
tartuntataudista.
Pirkanmaan koronaepidemia on STM:n luokituksen mukaan edelleen
kiihtymisvaiheessa. Lisäksi huolta aiheuttaa koronaviruksen muuntuneet virustyypit,
joiden tartuttavuus on alkuperäistä herkempää. Suomessa ja Hämeenkyrössä ovat
alkaneet koronavirusrokotukset, joiden tavoitteena on saada väestöön laumasuoja
epidemian tukahduttamiseksi.
Koronaviruksen ja sen muuntuneiden virustyyppien leviämisen rajoittamiseksi ja
väestön rokotussuojan varmistamiseksi on tarpeen jatkaa rajoitteita. Rokotteiden
saatavuudessa on ollut ongelmia eikä rokotukset ole edenneet tavoitellussa
aikataulussa.
Tällä hetkellä aluehallintoviraston (Avi) päätöksen nojalla Pirkanmaalla kaikki yli
kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on
kielletty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella 1.3.2021 saakka.
Enintään kymmenen hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on
noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Avi
suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko
järjestää.
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Pandemiatilannetta Hämeenkyrössä on käsitelty kunnan johtoryhmässä viikoittain.
Hämeenkyrö hyödyntää rajoituksia esittäessään Pirkanmaan alueellisen
pandemiaryhmä ”koronanyrkin” ja AVI:n ohjeita ja määräyksiä. Kunnan johtoryhmässä
tehtyjen linjausten perusteella perusturvalautakunta jatkaa päätösesityksessä olevien
toimintayksiköiden sulkua tietyin poikkeuksin 8.3.2021 saakka.
Hallintosäännön 100 §:n mukaan perusturvalautakunta toimii tartuntatautilain
mukaisena kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.
Tämä päätös pannaan täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta
tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää
1. jatkaa kunnan kehitysvammaisten työtoiminnan ja ikäihmisten päivätoiminnan,
Oikopolun nuorisotilan ja liikuntatilojen (Kosken Syke, koulujen liikuntasalit ja
kuntosalit) sulkua 8.3.2021 saakka. Sulku ei koske alle 20 vuotiaiden lasten ja
nuorten harrastustoimintaa, kun toiminnassa toteutetaan annettuja turvaohjeita
ja henkilömääriä.
2. tarkastaa pykälän välittömästi
3. panna päätöksen täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta
tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin nojalla
4. antaa päätöksen välittömästi tiedoksi kunnan johtoryhmälle
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnan johtoryhmä
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Hallintovalitus
§16
Hallintovalitus
Valitusoikeus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella, myös
sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valitusaika ja valitusviranomainen
Hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Määräaika (30 pv) lasketaan siten, ettei siihen lueta
nähtäväksiasettamispäivää. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Valitusviranomainen ja osoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
faxi: 029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä
Valituskirjassa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja muutosvaatimus perusteineen sekä
valittajan nimi ja kotikunta sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
Jos valituskirjan laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjassa ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan
allekirjoitettava.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava
oikeutensa edustukseen hallintolain 12 §:n mukaisesti.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(tuomioistuinmaksulaki 1.1.2016) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-
oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Hämeenkyrö
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
08.02.2021

2/2021

8 ( 8)

Muutoksenhakukielto
§14, §15
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.)

