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§ 178
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialistalle §:t: 178 - 191.
Päätös
Todettiin.
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§ 179
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Päivi Leskinen ja Rauno Mäki.
Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja
tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.
Päätös
Valittiin.
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§ 180
Talouden seuranta
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Oheismateriaali
1 Kuukausiraportti toukokuu 2021
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja
hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain. Kuukausittaiset raportit tehdään
yhteiseen raporttipohjaan. Yhteinen raporttipohja tarkoittaa taulukkoa, jossa on
vertailutietoja ja toteutumisprosentit. Raporttiin voi liittyä myös sanallinen selostus.
Hallitukselle raportoidaan toukokuun lopun tilanne koko kunnan osalta.
Talouden toteutuman yhteenveto 31.5.2021
1000 euroa TA

toteutuma 30.5.2021

toteutumisprosentti (edellisenä vuonna)

tulot

22 682 8 684

38,3

(36,7)

menot

81 615 32 919

40,3

(39,1)

netto

58 933 24 235

41,1

(40,0)

Talousarvioluku tässä on muutostalousarvio. Toimintakatetavoite vuodelle 2021 on 58,4
eli puoli milj.euroa muutostalousarviota alempi. Tämän hetken toteutuman perusteella
tavoitetta ei saavuteta ja muutostalousarvion tason saavuttaminenkaan ei ole varmaa.
Raportti on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus saa tiedokseen talouden seurannan.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 181
Hämeenkyrön kunnan tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuuskuvaus
HMKDno-2021-250
Valmistelija / lisätiedot:
Salla Tenho
salla.tenho@hameenkyro.fi
hallintosuunnittelija
Liitteet

1 Hämeenkyrön tiedonhallintamalli
2 Hämeenkyrön asiakirjajulkisuuskuvaus
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki 906/2019) tuli voimaan
1.1.2020. Laissa säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten
toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa sekä tietojärjestelmien
yhteentoimivuuden toteuttamisesta. Tiedonhallintalain tavoite on edistää sähköistä
tiedonhallintaa, lisätä yhteentoimivuutta, selkeyttää viranomaisten välistä
tiedonvaihtoa sekä yhtenäistää tietoturvallisuussäädäntöä. Lain tarkoitus on
varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä
tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi. Hämeenkyrön kunta on
lain tarkoittama tiedonhallintayksikkö.
Tiedonhallintamalli on kuvaus tiedonhallintayksikössä toimivien viranomaisten
tehtävien hoidossa toteutettavasta tiedonhallinnasta. Tiedonhallintamalli on
laadittava ja ylläpidettävä palvelujen, asiankäsittelyn ja tietoaineistojen hallinnan
suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja
rajoitusten toteuttamiseksi, moninkertaisen tietojenkeruun vähentämiseksi,
tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden toteuttamiseksi sekä
tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi.
Tiedonhallintalain 28 §:n mukaisesti kunnan on ylläpidettävä kuvausta sen
hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Kuvaus tehdään
asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi ja kuvauksesta käytetään nimitystä
asiakirjajulkisuuskuvaus. Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tavoista avustaa kansalaista
kohdistamaan tietopyyntönsä.
Tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvauksen laadinnat eivät ole
kertaluontoisia tehtäviä, vaan niitä on päivitettävä aina, kun tiedonhallintayksikön
tiedonhallinnassa tapahtuu sen sisältöön vaikuttavia muutoksia. Tiedonhallintamalli
on luonteeltaan tiedonhallintayksikön oma sisäinen määräys siitä, miten
tiedonhallinta ja tietojenkäsittely on toteutettava tiedonhallintamallin mukaisesti, kun
käsitellään tietoaineistoja. Tiedonhallintamallin ylläpitovastuu on
tiedonhallintayksiköllä ja siinä toimivilla viranomaisilla. Tiedonhallintamalli on
tarkoitettu kunnan sisäiseen käyttöön. Asiakirjajulkisuuskuvaus julkaistaan kunnan
verkkosivuilla.
Tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvauksen päivittämisestä vastaa
hallintosuunnittelija. Tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuuskuvaus on tuotava
kunnanhallitukselle tiedoksi vähintään kerran vuodessa.
Ehdotus

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

15/2021

7 (32)

Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus hyväksyy liitteenä olevan Hämeenkyrön kunnan tiedonhallintamallin ja
asiakirjajulkisuuskuvauksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
hallintosuunnittelija Tenho, talous- ja hallintojohtaja Paloranta
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§ 182
Yrityspalvelut Oy:n aseman ja elinkeinopolitiikan toimintatavan uudistaminen
HMKDno-2021-175
Valmistelija / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Yrittäjien vastaukset ja johtopäätökset niihin
Kunnanhallitus on maaliskuun alussa katsonut aiheelliseksi aloittaa valmistelun
kunnan elinkeinopolitiikan uudistamiseksi ja Yrityspalvelut Oy:n aseman ja
jatkuvuuden uudelleenarvioimiseksi. Uudistamisen tarpeen on osoittanut mm.
Yrittäjien kuntabarometrin 2020 tulokset.
Kunta on paikallislehdessä 18.3.2021 kertonut elinkeinopolitiikan suunnittelun
aloittamisesta ja sen sisältö ja tavoitteet on tiedotettu kunnan kotisivuilla huhtikuussa.
Tiedotteessa on alustavasti selostettu uudistuksen tarvetta, tavoitteita ja toteutusta,
mutta kunta ei ole vielä tehnyt päätöksiä uudistuksen toteuttamisesta.
Suunnitelmasta pyydettiin kannanottoja avoimesti sähköpostilla sekä Hämeenkyrön
Yrittäjät ry:ltä sekä kunnalla olevan yritysrekisterin osoitteiden perusteella kaikilta
yrityksiltä. Asiasta on myös neuvoteltu Pirkanmaan Yrittäjät toimitusjohtaja Pasi
Mäkisen kanssa.
Saaduista kyselyvastauksista on laadittu oheinen yhteenveto. Yhteenvedon lopussa on
vaikutusten arviointi ja johtopäätökset siitä millä tavalla elinkeinopolitiikan
uudistaminen tulisi toteuttaa.
Liitteenä on sekä suunnitelma että yhteenveto. Oheismateriaalina on
yrittäjäyhdistyksen kyselyvastausten yhdistelmä ja kunnan tekemän kyselyn
yhdistelmä.
Yksi kuntastrategian kolmesta päätavoitteesta on ohittamaton Hämeenkyrö. Sen
sisällössä on asetettu tavoitteeksi, että kunta tunnetaan aktiivisesta
elinkeinopolitiikasta ja monipuolisesta toisen asteen koulutuksesta. Ohittamattomat
elinkeinopalvelut edellyttävät esim. seuraavien toimintatapojen toteutumista:
nopeat ratkaisuehdotukset yritysten yritystontti- tai toimitilatarpeisiin ja
kaavamuutoksiin
laadukkaat neuvontapalvelut
maakunnan keskitasoa alempi työttömyys varsinkin nuorisotyöttömyydessä ja
pitkäaikaistyöttömyydessä
monipuolistuva elinkeinorakenne ja hyvä valinnanvapaustuottajien valikoima.
Kuntastrategiassa on jo nähty, että hyvä elinkeinopolitiikka tarvitsee aktiivisen
toimintatavan ja kiinteät yhteydet kunnan maankäyttöpalveluihin ja
työllisyyspalveluihin. Yhtiömuotoinen elinkeinopolitiikka ei tätä mahdollista parhaalla
mahdollisella tavalla.
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Yrityspalvelut Oy:n toiminnan lopettaminen ja sijoittaminen kunnan organisaatioon
herättää huolta toiminnan lisääntyvästä byrokraattisuudesta ja päätöksenteon
kankeudesta. Yrittäjien kyselyissä ilmaisema huoli pitää ottaa jatkosuunnittelussa
vakavasti huomioon.
Suunnitelma uudistuksesta sekä Elpo-työryhmän uudistamisluonnos on käsitelty Elpo-
työryhmässä 18.6.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Elinkeinopolitiikan uudistamisen jatkovalmistelu:
Kuntastrategian päämäärän toteuttaminen edellyttää kolmen muutoksen
toteuttamista, pelkkä organisaatiomuutos ei riitä. Elinkeinopalvelujen
organisointitapaa on muutettava niin, että se antaa sen toteuttajille hyvät
toimintaedellytykset eli riittävän toimivallan kunnan toiminnassa. Käytännön
toimintatapoja on muutettava niin, että se on nykyistä paremmin yrittäjät tavoittavaa,
aktiivista ja ratkaisuja tuottavaa. On myös nykyistä paremmin pystyttävä osoittamaan,
että yritysnäkökulma ja yritysvaikutukset otetaan huomioon kaikessa kunnan
toiminnassa.
Kunnanhallitus jatkaa elinkeinopolitiikan uudistamista seuraavasti:
Yrityspalvelut Oy toiminnan siirtäminen kunnan omaan toimintaan valmistellaan
liikkeenluovutusmenettelyllä tarvittavine hallintosääntö- ja
talousarviomuutoksineen hallituksen ja valtuuston lopullisesti syksyllä
päätettäväksi niin, että muutos voidaan toteuttaa vuoden 2022 alusta alkaen.
Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallituksen tulee ottaa tämä omistajaohjauksena
huomioon omassa toiminnassaan.
Elinkeinopoliittiset toiminnot valmistellaan sijoitettavaksi toiminnallisten syiden
takia elinympäristöpalvelujen palvelualueelle, mutta johto ja päätöksenteko on
kunnanhallituksen ja kunnan johdon alaista toimintaa. Valmisteluvastuu on
elinympäristöjohtajalla.
Talousarvion tavoitteisiin valmistellaan tulostavoitteet ja mittarit, jolla
määritellään aktiivisen elinkeinopolitiikan toteuttamistavat. Elpo-työryhmän
kokoonpanoa ja toimintaa samalla uudistetaan. Valmisteluvastuu on
Yrityspalvelut Oy henkilökunnalla.
Kuntastrategian mukaisesti samassa yhteydessä valmistellaan myös
työllisyyspalvelujen siirtäminen perusturvan palvelualueelta elinkeinopalvelujen
yhteyteen. Valmisteluvastuu on sosiaali- ja terveysjohtajalla.
Asian käsittely:
Keskustelun kuluessa Esa Järvenpää esitti asian käsittelyn siirtoa. Heimo Nordfors
kannatti Järvenpään esitystä.
Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi, käsittelyn jatko on Jaa ja
käsittelyn siirtäminen on Ei.
Äänestykset
Asian käsittelyn siirtäminen. Asian käsittely jatkuu Jaa, asia siirretään Ei.
Jaa
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Risto Linnainmaa
Vilho Ponkiniemi
Ei
Päivi Leskinen
Heidi Tulonen
Heimo Nordfors
Rauno Mäki
Esa Järvenpää
Katariina Pylsy
Päivi Hiltunen
Päätös
Hallitus siirsi asian käsittelyn äänestyksen jälkeen äänin 7-2.
Tiedoksi
Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy, elinympäristöpalvelut, sosiaali- ja terveysjohtaja
Soukko
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§ 183
Osallistuminen Kuha-Suomen kalatalousryhmän kehittämishanke
HMKDno-2021-379
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Kuha-Suomen kalatalousryhmä kuntaha-esitys (003)
2 Kuha-Suomen kalatalousryhmä Järvestä lautaselle -kehittämisstrategia (003)
Joutsenten Reitin toiminnanjohtaja Petri Rinteen esitys:
Uudelle EU-rahastokaudelle ollaan valmistelemassa myös usean Pirkanmaan, Etelä-
Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen Leader-ryhmän kesken ns. kalatalouden Leader-
ryhmää Kokemäenjoen laajalle vesistöalueelle. Liitteenä on tämän Kuha-Suomen
kalatalousryhmän paikallinen kehittämisstrategia käsittelyynne ja hyväksyttäväksi
kunnissanne.
Strategian laadinnasta on vastannut Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry Pirkanmaan ELY-
keskuksen tuella. Haussa on alueen kalatalouden ja -jalostuksen kehittämiseen 630
000 euron suuruinen julkinen rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta,
Suomen maa- ja metsätalousministeriön (MMM) kautta. Rahoituksella voidaan
alueella käynnistää alhaalta ylöspäin -kehittämishankkeita kalatalouden, vesialueiden
käytön ja kalanjalostuksen edistämiseksi. MMM edellyttää kuntien hyväksymis
/sitoutumispäätökset rahoitushakemusten liitteeksi.
Strategiaan tarvittava kuntaraha (10%, yht. 70 000 e) maksetaan Leader Joutsenten
reitin hallituksen päätöksen mukaisesti Leader Joutsenten reitin kautta, osana jo
päättämäämme Leader Joutsenten reitin paikallisen kehittämisen kuntarahaosuutta
kaudelle 2021-2027. Hämeenkyrön kuntarahaosuus vuosille 2021-2027 on 1772
euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus hyväksyy Kuha-Suomi kalatalousryhmän strategiaan tarvittavan kuntarahan
maksamisen Leader Joutsenten reitin hallituksen päätöksen mukaisesti Leader
Joutsenten reitin kautta, osana jo päätettyä Leader Joutsenten reitin paikallisen
kehittämisen kuntarahaosuutta kaudelle 2021-2027.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Joutsenten Reitti, Petri Rinne
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§ 184
Palkanlaskentapalveluiden hankinta 1.1.2022 alkaen
HMKDno-2021-317
Valmistelija / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen, Tiina Paloranta
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi, tiina.paloranta@hameenkyro.fi
henkilöstöpäällikkö, talous- ja hallintojohtaja
Kunnassa on tällä hetkellä kolme päätoimista palkkasihteeriä, lisäksi tuntipalkkoja
lasketaan elinympäristöpalveluissa. Kunnan palkanlaskennan henkilöstöresursseissa
on tapahtumassa muutoksia vuoden 2021 syksyllä ja alkuvuodesta 2022. Samaan
aikaan kunnassa on valtuuston hyväksymä talouden tasapainotusohjelma, jonka
yhtenä osakokonaisuutena on selvitetty palkanlaskentapalvelun ulkoistamisen
mahdollisuutta. Näin ollen on ollut tarpeen hakea ratkaisua tilanteeseen ripeällä
aikataululla.
Kunta on ollut vuosina 2019-2021 mukana seudullisessa talous- ja
henkilöstöpalveluiden palveluselvityksessä, jossa on mm. arvioitu mahdollisuuksia
syventää seudullista yhteistyötä sekä palvelujen järjestämisen tapoja. Hämeenkyrö on
ollut mukana projektissa palkanlaskentakokonaisuuden osalta. Seudullisen
toimintamallin valmistelu on sittemmin lykkääntynyt johtuen mm. korona-
pandemian sekä sote-uudistuksen viivästymisen myötä eikä valmistelu ole edennyt.
Palkanlaskentapalveluita tarjoavista yrityksistä kunta on osakkaana Monetra
Pirkanmaa Oy:ssä ja Sarastia Oy:ssä (ns. In house -asema). Molempien toimijoiden
kanssa on käyty läpi, millaisia ratkaisuja he tarjoavat sekä palkanlaskennan
toteuttamiseen että ohjelmistojen osalta. Molemmilta yrityksiltä on saatu tarjoukset
palkanlaskentapalveluiden tuottamisesta sekä käyttöönottoprojektista.
Asia on käsitelty yhteistoimintaneuvotteluissa touko-kesäkuussa 2021. Suorien
henkilöstövaikutusten osalta palvelun mahdollinen järjestämistavan muutos on
vähäinen, sillä nykyiset päätoimiset palkkasihteerit pysyvät kunnan palveluksessa
palvelussuhteiden päättymiseen saakka.
Hallintosäännön perusteella hallitus päättää palvelun ostosta. Asian valmistelusta on
informoitu hallitusta prosessin edetessä.
Asian oheisaineistona on sopimusluonnos liitteineen sekä vaikutusten
ennakkoarviointi ja prosessin kuvaus ja kustannusarvio.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
1. hankkii palkanlaskentapalvelun 1.1.2022 alkaen Sarastia Oy:ltä
2. oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään lopullisen sopimuksen
3. toteaa, että henkilöstöpäällikkö on sopimuksen seurannan vastuuhenkilö.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tiedoksi
Henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen, pääluottamusmies Vuorinen, palkat/Hellgren,
Puntaja ja Mäkelä, henkilöstösuunnittelija Viitanen, palvelujohtajat Paloranta, Soukko,
Levänen ja Asula-Myllynen, toimistopäällikkö Hietala-Karlsson, Sarastia Oy
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Kunnanhallitus
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§ 185
Monitoimikeskus Sillan palvelusopimuksen muutos
HMKDno-2021-373
Valmistelija / lisätiedot:
Ritva Asula-Myllynen
ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
elinympäristöjohtaja
Liitteet

1 Monitoimikeskus Sillan muutossopimus_2021
Hämeenkyrön kunta ja Lujatalo Oy ovat allekirjoittaneet Hämeenkyrön monitoimitalo
Sillan palvelusopimuksen 4.7.2014 perustuen valtuuston päätökseen 9.6.2014, jossa
allekirjoitusoikeudet sopimukseen myönnettiin kunnanjohtajalle (Antero Alenius) ja
tekniselle johtajalle (Satu Hyötylä).
Sopimuksen tarkoituksena on ollut sopia kohteen suunnittelusta ja rakentamisesta
sekä investointijakson jälkeiseen palvelujaksoon kuuluvien palvelujen tuottamisesta.
Palvelujakso eli koko sopimusajan kestävä yhteistyöaika on määritelty kohteen
vastaanotosta 13 vuotta (2028 asti) plus viiden vuoden optiokausi.
Palvelukuvaukseen ei ole tehty alkuperäisen sopimuksen jälkeen muutoksia.
Sopimukseen sen sijaan on tehty ensimmäinen 8.4.2016 muutossopimus
(allekirjoittajina Antero Alenius ja vs. tekninen johtaja Hannu Niemelä), ja siinä on
sovittu, että palvelujakso ja palvelumaksua koskeva maksuvelvollisuus alkavat
1.6.2016, mikäli urakkasopimuksen mukainen vastaanottotarkastus on suoritettu
hyväksyttävästi kunnan puolelta. Urakka on hyväksytysti vastaanotettu 31.5.2016.
Lisäksi on sovittu, että mikäli viiden vuoden optiokausi lunastetaan, siitä ilmoitetaan
kuusi kuukautta ennen 13 vuoden palvelujakson päättymistä eli 30.11.2028 mennessä.
Sopimuksessa on määritelty palvelujakson ajaksi yhteistyöryhmä, joka on sopimuksen
mukaan hanketta koskevien asioiden ylin päättävä elin. Sopimuksen mukaan
edustajilla on täydet valtuudet edustaa heidät nimennyttä tahoa kaikissa hankkeeseen
ja palvelusopimukseen liittyvissä asioissa. Sopimuksen mukaan edustajia voi vaihtaa
sopimuskauden aikana ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Kuntaa
yhteistyöryhmässä on edustanut teknisen palveluitten ja sivistyspuolen viranhaltijoita,
joiden ratkaisuvalta rajataan kunnan hallintosäännössä. Hallitus on hyväksynyt
alkuperäisen sopimuksen ja hyväksyy myös sopimukseen tulevat muutokset.
Nyt on ilmennyt tarve tehdä toinen sopimusmuutos koskien palvelusopimuksen
liitettä 4 ”Maksumekanismi”, ja erityisesti sen kohtaa 4 ”Energiavastuumalli”.
Muutoksella selkeytetään ja vahvistetaan yhteistyöryhmässä vuosittain käsiteltävän
energiavastuumallin ja siihen liittyvän maksumekanismin käytön periaatteet,
tavoitteet eri kulutuslajeille, alituksen tai ylityksen prosentuaaliset osuudet ja niissä
käytettävät hinnat. Yhteistyöryhmässä on jo vuonna 2017 todettu, että tavoitteet
täytyy päivittää muuttuneen toiminnan ja käyttäjämäärien mukaan ja sopimusmuutos
oli tarkoitus tehdä kevään 2019 aikana, mutta niitä ei ole vielä tehty. Maksumekanismi
koskee vedenkulutusta sekä lämmön ja sähkön energiankulutusta. Maksumekanismin
mukaan palveluntuottajalla on vastuuta energiamääristä, energian hankintavastuu ja
siten hintariski on kunnalla. Sopimusmuutoksen tarpeen taustalla ovat
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energiavastuumallin käyttöön ja tulkintoihin liittyneet epäselvyydet, sillä
tekstikirjaukset ovat osoittautuneet hieman epäselviksi, malli on ollut molemmille
osapuolille uusi ja molemmissa organisaatioissa tapahtuneet henkilövaihdokset ovat
aiheuttaneet palvelusopimukseen sisältyvän yhteistoimintaan oleellisia katkoksia.
Monitoimikeskuksen kulutusarvoja on seurattu alusta asti kuukausittain ja vuosi 2019
oli ensimmäinen vuosi, missä ei näy käyttöönoton ja tarvittavien säätöjen vaikutuksia.
Kulutuslukujen kehityksestä on alla kooste vuosilta 2017-2020 ja niistä voidaan todeta,
että rakennus toimii sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja arvot ovat jopa alle
alkuperäisten tavoitteiden. Elinkaarimalli toimii ja siinä on elementtejä, millä pyritään
ehkäisemään korjausvelkaa ja sopimusmuutoksen jälkeen päästään keskittymään
myös jatkokehittämään rakennuksesta entistä energiatehokkaampaa.

LÄMPÖ ( MWh )
2017 2018 2019 2020
960 794 787 780

SÄHKÖ ( MWh )
2017 2018 2019 2020
618 591 524 492

VESI (m3)
2017 2018 2019 2020
2 761 2 974 2 960 2 437

Ongelmalliseksi tilanteen on tehnyt se, että kunnan edustaja tilatessaan ulkopuoliselta
konsultilta sopimusmuutostyötä onkin päätynyt maaliskuussa 2020 esittämään
maksuvaatimuksen Lujatalolle ilman sen käsittelyä yhteistyöryhmässä tai kunnan
toimielimissä. Vuoden 2021 aikana kunnan ja Lujatalon välisissä tilannetta selvittävissä
neuvotteluissa on tultu siihen johtopäätökseen, että menettely on ollut yksipuolisena
vastoin kumppanuussopimuksen henkeä, tarkoitusta ja periaatteita ja että siinä
esitetyt luvut eivät ole perustuneet yhdessä käsiteltyyn ja tulkittuun
laskentametodiikkaan ja mittausdataan toteutuneista energiajakeista sekä
maksuvaatimuksen juridinen luonne on kyseenalainen suhteessa sen esittäjän
ratkaisuvaltaan. Käytetty konsultti ei myöskään ole ollut palvelusopimuksen mukainen
puolueeton, yhdessä valittu erimielisyyksiä ratkaiseva asiantuntija. Vaatimuksessa on
käytetty lukuja, jotka ovat oletuksia yleisten rakennusmassojen perusteella, eikä
todellisia kulutukseen perustuvia sekä niistä puuttuivat keittiön ja liikuntasalin
kulutusluvut eli ne eivät noudattaneet sopimuksen mukaista hinnoittelupykälää. Näin
ollen maksuvaatimukselle ei ole perusteita ja se tullaan kesän jälkeen käsittelemään
yhteistyöryhmässä.
Vuoden 2021 aikana kunnan ja Lujatalon välisissä neuvotteluissa on tullut esiin, että
myös Lujatalolla olisi edeltävien vuosien ajalta saatavia kunnalta liittyen kyseiseen
energiavastuumalliin. Tähän liittyvät samat perusteet epäselvyyksineen sekä erityisesti
se, että vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen kohteen käytön ja
veden- ja energiankulutuksen osalta.
Sopimusosapuolina kunta ja Lujatalo ovat neuvotelleet keskenään molemmille
sopivan ratkaisun, jossa kummallakaan ei esitetä olevan maksuvaatimuksia toistaan
kohtaan vuosilta 2016-2020. On lähdetty siitä periaatteesta ja yhteisenä käsityksenä,
että ratkaisu on löydettävä nykyiseen sopimukseen nojaten ja sitä tulee ainoastaan
päivittää keskeisiltä osin, jotta vuodesta 2021 eteenpäin mekanismi on selkeämpi.
Energiavastuumallista luopumista ei esitetä, sillä sen avulla voidaan johtaa edelleen
kiinteistön hallintaa. Tilaajan eli kunnan on todettu saaneen energiatehokkuudeltaan
sovitun tasoisen kohteen, joka toimii käynnistysvaiheen jälkeen, kuten on tavoiteltu.
Syksyllä käynnistyvien talousarviokeskustelujen osana tarkistetaan kohteen PTS ja
siihen liittyvät tarpeet käsitellään myöhemmin erikseen.

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
28.06.2021

15/2021

16 (32)

Mahdolliset tasausmaksut ja niiden perusteet tullaan jatkossa käsittelemään
yhteistyöryhmän vuoden ensimmäisessä kokouksessa sopimusmuutoksessa olevin
yhteisesti sovituin lähtötiedoin. Lisäksi tullaan kiinnittämään huomiota
yhteistyöryhmän asiakirjahallintoon, jotta työryhmän rooli ja toimivaltuudet pysyvät
selvillä ja sovitut asiat kirjattuna aukottomasti asianmukaisesti.
Palvelusopimusta voidaan muuttaa vain yksimielisesti osapuolten välisellä kirjallisella
muutossopimuksella, joka on kummankin osapuolen valtuuttaman edustajan
allekirjoittama. Päivitetty malli vastaa tarkennettuna entistä selvemmin samaa
elinkaarimallin sopimusrakennetta, mikä on lähes kaikissa maan elinkaarimalleissa.
Se, mikä muuttui tarjouspyyntövaiheesta, on sopimuksen kattavuus, kun mukana ovat
nyt keittiön ja liikuntasalin seuranta sekä käyttöveden lämpötila eli vastuumalli on
hiukan laajentunut. Seuraavat keskeiset sisällöt esitetään liitteenä olevassa
muutossopimuksessa:
Kulutuslajeittain vahvistetaan vuotuiset tavoitteet yhteistyöryhmässä 5.2.2019
hyväksytyn mukaisesti valaistussähkölle, käyttäjäsähkölle, kiinteistösähkölle,
kaukolämmölle sekä käyttövedelle.
Kerrataan alituksen/ylityksen prosentuaaliset osuudet palveluntuottajan ja
tilaajan kesken.
Asetetaan alituksessa/ylityksessä käytettävät hinnat vuosittain kunakin vuonna
toteutuneen keskihinnan mukaisesti
Todetaan, että kummallakaan osapuolella ei ole taloudellisia vaateita
energiavastuun osalta ennen 1.1.2021
Muutossopimus on pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
1. hyväksyy liitteenä olevan muutetun sopimuksen
2. oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään sopimukseen teknisluonteisia korjauksia
3. toteaa sopimuksen vastuuhenkilön olevan elinympäristöjohtaja Ritva Asula-
Myllysen
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnanjohtaja Alenius, elinympäristöjohtaja Asula-Myllynen, tekninen lautakunta
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§ 186
Maan myynti Koulutontti I, Kiinteistötunnus 108-402-1-59
HMKDno-2021-380
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Hietala-Karlsson
sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi
toimistopäällikkö
Liitteet

1 karttaliite
Haukijärven vanha koulukiinteistö on myyty 30.12.2009. Vuonna 2015 kunta on
myynyt viereisen tontin, jossa sijaitsee koulun vanha saunarakennus, joka ei sisältynyt
vuonna 2009 tehtyyn kauppaan. Näiden kahden maa-alueen taakse on jäänyt kunnan
omistama kiinteistö 108-402-1-59 Koulutontti I. Naapurikiinteistöjen (108-402-1-82 ja
108-402-1-42) omistaja Arteles Creative Center Oy on ollut kuntaan yhteydessä ja
esittänyt ostohalukkuutensa tämän kiinteistön ostamiseksi. Hämeenkyrön kunnalla ei
ole maankäytön osalta tarvetta kiinteistön 108-402-1-59 omistukselle.
Kyseinen kiinteistö ei sijaitse yleiskaava- eikä asemakaava-alueella. Kiinteistön
kiinteistörekisteriin merkitty pinta-ala on 3300m2.
Liitteenä kartta, josta näkee myytävän tontin.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus myy Hämeenkyrön kunnassa KOULUTONTTI I-nimisen
kiinteistön (kiinteistötunnus 108-402-1-59), jonka kiinteistörekisteriin merkitty pinta-
ala on 3300m2 seuraavilla ehdoilla:
Ostajat:
Arteles Creative Center Oy
Kauppahinta on kaksituhattaviisisataa (2500) euroa
Kauppahinta ei määräydy pinta-alan perusteella.
Ostaja suorittaa kauppahinnan lisäksi seuraavat kauppaan liittyvät maksut:
varainsiirtovero
lainhuudatuskulut
kaupanvahvistajan palkkio
Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa.
Kauppakirjat on allekirjoitettava kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen
lainvoimaisuudesta. Tämä hallituksen tekemä myyntipäätös peruuntuu ilman
erillistä päätöstä, jos ostajasta johtuvista syistä kauppakirjaa ei allekirjoiteta
sovitussa ajassa.
Hallitus oikeuttaa maankäyttöinsinöörin erikseen sopimaan muista kaupan
ehdoista ja allekirjoittamaan kauppakirjan.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tiedoksi
maankäyttöinsinööri Rantanen, Arteles Creative Center Oy/Teemu Räsänen
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§ 187
Valtuustokauden 2021-2025 luottamushenkilövalinnat, valtuuston valitsemat
HMKDno-2021-371
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Luottamushenkilövalinnat valtuusto 2021
Toimielinten toimikausi alkaa pääsääntöisesti, kun pöytäkirja on asetettu nähtäville.
Toimielinten valinnoissa on otettava huomioon tasa-arvolain määräys, jonka
mukaisesti kumpaakin sukupuolta on oltava vähintää 40 % toimielimen
jäsenmäärästä. Kaikki liitteessä olevat valinnat eivät ole tasa-arvolain tarkoittamia
toimielinvaaleja (uskotut miehet). Liitteessä on kerrottu tarkemmin kunkin
toimielimen valintaperusteet.
Kuntalaki 32
Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen
Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt,
että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin
säädetä. Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää samalla heidän
toimikaudestaan.
Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien
jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Tässä tilanteessa, kun vaaleja siirrettiin, valinnat tehdään elokuun kokouksessa.
Kuntalaki 33
Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt
puheenjohtajamallista.
Kuntalaki 69
Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan toimielimiin
valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut
kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella kunnan toimielimen
jäseneksi valittu kunnan viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan
luottamushenkilö.
Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia
luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.
Kunnan valtion luottamustoimeen valitsemaan henkilöön sovelletaan, mitä kunnan
luottamushenkilöstä säädetään.
Kuntalaki 70
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Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen
vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut
kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen.
Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin
valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä
selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja
varavaltuutetulle.
Kuntalaki 71
Yleinen vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut
valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Kuntalaki 82
Palkkiot ja korvaukset
Luottamushenkilölle maksetaan:
1) kokouspalkkiota;
2) korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi
aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta
syystä;
3) matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.
Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita
erillispalkkioita.
Kunta voi luottamushenkilöltä saadun valtuutuksen perusteella periä tälle maksetusta
palkkiosta tuloverolain (1535/1992) 31 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun
luottamushenkilömaksun, jonka kunta tilittää puolueelle tai puolueyhdistykselle.
Perittyjen luottamushenkilömaksujen määrä on ilmoitettava kunnan tilinpäätöksessä.
Maksujen määrät hyväksytään hallintosäännössä.
Kuntalaki 79
Luottamustoimen hoitaminen
Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin
siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi
tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
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Toimeen valitun luottamushenkilön on myös hoidettava tointaan siihen saakka,
kunnes asia on lopullisesti ratkaistu, jos:
1) luottamushenkilövaalista tehdään valitus;
2) eroa ei ole myönnetty; tai
3) kunnanhallitus on 96 §:n nojalla jättänyt valtuuston vaalipäätöksen täytäntöön
panematta.
Hallitus valitsee lisäksi ensimmäisessä kokouksessaan kunnan edustajia yhtiöihin,
yhteisöihin ja säätiöihin.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se toteuttaa luottamushenkilövaalit toimikaudekseen
sekä määrää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat samaksi ajaksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston 16.8.2021 esityslistalle
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§ 188
Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat
Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovast
pykälän oheismateriaalina.
Päätökset ajalla 15.6. - 24.6.2021:
Kunnanjohtaja: viranhaltijapäätös 8/2021
Talous- ja hallintojohtaja: viranhaltijapäätökset 9-10/2021
Henkilöstöpäällikkö: ei viranhaltijapäätöksiä
Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa
kunnan nettisivuilta).
vammaisneuvoston pöytäkirja 15.6.2021 (kiertokansiossa)
ympäristölautakunta 16.6.2021
keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat 16.6., 14.6., 13.6. ja 11.6.2021
perusturvalautakunta 16.6.2021
kunnahallituksen henkilöstöjaosto 15.6.2021
kunnanvaltuusto 14.6.2021
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 189
Otto-oikeuspykälä
Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.
Päätökset aikavälillä 15.6. - 23.6.2021:
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Viranhaltijapäätös:
§ 11 Yksilövalmentajan valinta, 17.06.2021
§ 12 Starttivalmentajan valinta, 17.06.2021
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 190
Ilmoitusasiat
1. Lujatalon edustaja Mikko Holmen ja elinympäristöjohtaja Ritva Asula-Myllynen
selostavat Monitoimikeskus Sillan sopimusmuutosta
2. Sivistysjohtaja Kimmo Levänen selostaa sivistyspalvelujen rekrytointiasioita.
3. Henkilöstöpäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen selostaa palkanlaskennan ostoa.
4. Sivistysjohtaja Kimmo Levänen ja henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen selostavat
tarvittaessa käytyjä yt-neuvotteluita.
5. Yhteistoimintaneuvottelujen asiakirjat on tallennettu Virran työtilaan omaan
kansioonsa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Sivistyslautakunta, § 73,23.06.2021
Kunnanhallitus, § 191, 28.06.2021
§ 191
LISÄPYKÄLÄ: Esiopetuksen ja sitä täydentävän toiminnan järjestäminen
HMKDno-2021-290
Sivistyslautakunta, 23.06.2021, § 73
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2020 § 48 talousarvion 2021 sillä
edellytyksellä, että sen osana laaditaan talouden
tasapainotussuunnitelma. Tasapainotussuunnitelma koostuu kahdesta osasta,
muutostalousarviosta ja talouden tasapainotusohjelmasta. Kunnanvaltuusto on
kokouksessaan 26.4.2021 hyväksynyt § 24 muutostalousarvion sekä § 25 talouden
tasapainotusohjelman. Talouden tasapainotusohjelma on tehty vuosille 2021 –
2023. Ohjelma sisältää perusteluosan, jossa esitetään tasapainotuksen tarve, tausta ja
periaatteet, jotka otetaan huomioon tasapainotustoimia suunnitellessa. Toimeenpano-
osa sisältää selvitettävät asiat, joilla osalla on vaikutuksia jo vuoteen 2021, mutta
joiden vaikutus kohdistuu pääosin suunnitelmavuosille.
Talouden tasapainotusohjelman toimeenpano-osassa on kuvattu sivistyspalveluiden
osalta selvitettävät kokonaisuudet ennen talousarvion 2022 laatimista.
Sivistyspalvelujen osalta yksi selvitettävä kokonaisuus on esiopetuksen ja sitä
täydentävän hoidon siirto perusopetukselta varhaiskasvatuksen vastuualueelle.
Selvityksessä kartoitetaan siirtoa puoltavat toiminnalliset ja taloudelliset perusteet.
Sivistyslautakunta on 9.6.2021 pidetyssä seminaarissa käynyt läpi talouden
tasapainottamisohjelmassa kuvattuja kokonaisuuksia, joista yksi selvitettävä
kokonaisuus on esiopetuksen ja sitä täydentävän hoidon siirto perusopetukselta
varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Seminaarissa on esitelty lautakunnalle
valmistelutilanne esiopetuksen järjestämistavan muutoksesta ja sen vaikutuksista.
Nyt lautakunnalle tuodaan päätöksentekoon esiopetuksen ja sitä täydentävän
toiminnan järjestämistapa osana kunnanhallituksen hyväksymää talouden
tasapainotusohjelmana.
Yhteistoimintamenettely
Talouden tasapainotusohjelman myötä työnantaja on käynnistänyt
yhteistoimintaneuvottelut 28.4.2021. Neuvotteluissa on arvioitu erilaisten ratkaisujen
perusteita ja vaikutuksia sekä toiminnallisin että taloudellisin perustein. Sivistystoimen
osalta yhteistoimintamenettelyn piirissä ovat kasvatuksen ja opetuksen sekä aamu- ja
iltapäivätoiminnan henkilöstö (esiopettajat ja esiopetuksen erityisopettaja,
koulunkäynnin ohjaajat ja koulunkäyntiavustajat, kerhotoiminnan ohjaajat sekä
varhaiskasvatuksen opettajat)
Yhteistoimintalain mukainen kuuden viikon neuvottelujakso on käynnistynyt 5.5.2021.
Neuvottelujakso on päättynyt 16.6.2021. Neuvottelujen lopputuloksena vakituisten
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koulunkäynnin ohjaajien palvelussuhteita ei pääty. Mikäli järjestämistavan muutos
esiopetuksen osalta toteutuu, neuvottelujen piirissä olleille esiopettajille tarjotaan
irtisanomisen vaihtoehtona varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää.
Nykyinen toimintamalli
Sivistyslautakunta on päättänyt 20.2.2019 § 13 kokouksessaan, että esiopetus
järjestetään 1.8.2019 alkaen perusopetuksen vastuualueella esiopetustyöryhmän
loppuraportissa 2019 esitetyn kerhomallin mukaisesti. Kerhomallissa
perusopetus järjestää esiopetuksen. Sen ulkopuolisen ajan toiminta
järjestetään kerhomuotoisena. Kerhomallissa huoltajilla on oikeus valita esiopetuksen
ulkopuolisen ajan toiminta täydentävänä varhaiskasvatuksena. Esiopetusta
täydentävä aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään koulujen esiopetustiloissa.
Toiminnan järjestämisestä vastaa perusopetus.
Pohjaesityksen toiminnalliset perusteet
Tärkein toiminnallinen peruste on esioppilaan oma näkökulma. Varhaiskasvatuksen
järjestämänä toimintana hän saa aina laadukkaan palvelun, joka on henkilöstön
koulutuksen ja määrän suhteen valtakunnallisen mitoituksen mukaista. Lisäksi
kunnan strategian mukainen yhtenäinen koulupolku toteutuu, kun esiopetus ja sitä
täydentävä hoito voidaan suunnitella ja toteuttaa samoissa tiloissa ja samalla
henkilöstöllä. Päivän aikana vaihtuvien aikuisten määrä on pieni, jolloin ehtii
muodostua kasvun ja kehityksen kannalta tärkeitä pitkiä kasvatussuhteita. Esiopetus
sulautuu luontevaksi osaksi esioppilaan päivää, kun samat aikuiset antavat sekä
opetuksen, että sitä täydentävän hoidon. Jatkossa vältytään esioppilaiden siirtämistä
pienryhmiin, koska aikuisten määrä ryhmässä on jo lähtökohtaisesti suurempi ja
oppimisentuen palvelut voidaan tuoda oppilaan ollessa osana ikäluokkansa ryhmää.
Tämä tuottaa esioppilaalle hyvän ympäristön sosiaalisten taitojen kehittymiseen
leikkiä unohtamatta uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
Opetushallitus on laatinut uuden esiopetussuunnitelman 2-vuotiselle esiopetukselle,
jota lähdetään syksyllä 2021 laajasti Suomessa hankkeena toteuttamaan. Myös
Hämeenkyrössä on aiheellista käynnistää uuden opetussuunitelman mukaisen
toiminnan valmistelut, mikä tarkoittaa mm henkilökunnan koulutusta ja toiminnan
suuunnittelua. Parhaiten tähän toimintaan soveltuu varhaiskasvatuksen mitoituksella
ja vastuualueella oleva toteutus. Pienenevät ikäluokat, eläköityvä henkilöstö ja tilojen
tehokas käyttö luovat jatkossa haasteita toiminnan suunnitteluun. Varhaiskasvatuksen
toteuttamana esioppilaat saavat laadukkaan opetuksen ja erityisesti sitä täydentävän
varhaiskasvatuksen laadukkaana ja koulututetun henkilöstön tarjoamana
valtakunnallisen mitoituksen mukaisesti ympäri vuoden, myös loma-aikoina.
Henkilöstön työkierto auttaa työssäjaksamisessa ja tekee myös kunnan
varhaiskasvatuksen tehtävistä kiinnostavampia, kun alan koulutetuista työntekijöistä
kilpaillaan.
Pohjaesityksen taloudelliset perusteet
Perusopetuksen palvelualueella on ollut sekä peruskoulun että esiopetuksen
tarpeeseen 52 koulunkäynninohjaajaa, joista 31 on vakituisessa palvelussuhteessa.
Esiopetuksen siirtyessä varhaiskasvatuksen vastuualueelle koulunkäynninohjaajien
tarve vähenee, kun esiopetusta täydentävän toiminnan järjestämisvastuu poistuu
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perusopetukselta. Perusopetukseen jäävien koulunkäyntiohjaajien tarve on arvioitu
olevan 37 koulunkäyntiohjaajan tehtävää. Tässä ohjaajaresurssimitoituksessa on
arvioitu se, että kunta järjestää iltapäivätoiminnan omana toimintana.
Järjestämistavan muutoksella on vaikutusta perusopetuksen koulunkäynninohjaajien
mitoitukseen. Perusopetuksen ohjaajaresurssin vähentämisellä saavutetaan noin 291
000 €/v henkilöstökulusäästö. Tämän lisäksi esiopetuksen siirtyessä
varhaiskasvatuksen palvelualueelle 2 esiopettajan tarve vähenee. Tällä saavutetaan
noin 99 200 €/v henkilöstökulusäästö.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää, että Hämeenkyrön kunnan esiopetus ja sitä täydentävä
varhaiskasvatus järjestetään varhaiskasvatuksen vastuualueella 1.8.2021 alkaen.
Asian käsittely
Keskustelun kuluessa Nordfors teki muutosesityksen, että esiopetus järjestetään
perusopetuksen vastuualueella. Schroderus, Arhenius, Lepola ja Eloranta kannattivat
esitystä.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä
poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Lautakunta hyväksyi
puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi, pohjaesitys on Jaa ja henkilön Nordfors
esitys on Ei (Esiopetus järjestetään perusopetuksen vastuualueella).
Äänin Jaa 2, Ei 7 päätös hyväksyttiin muutosesityksen mukaisesti.
Äänestykset
Pohjaesitys Jaa, Nordforsin esitys Ei (Esiopetus järjestetään perusopetuksen
vastuualueella)
Jaa
Jouni Lampinen
Hannamaija Oinonen
Ei
Mirka Löf
Heidi Schroderus
Heimo Nordfors
Kati Lahtinen
Mauri Lepola
Pasi Eloranta
Päivi Arhenius
Päätös
Sivistyslautakunta päätti muutosesityksen mukaisesti, että esiopetus järjestetään
perusopetuksen vastuualueella.
Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Kati Lahtinen jätti päätöksen jälkeen kirjallisen ponsiesityksen, joka hyväksyttiin
yksimielisesti: Sivistyslautakunta edellyttää, että varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen rajapinnassa on tehtävä yhteistyötä niin, että tavoitteet joustavasta
esi- ja alkuopetuksesta toteutuvat. Toimintakulttuuria on kehitettävä niin, että sekä
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varhaiskasvatuksen että alkuopetuksen pedagogista osaamista hyödynnetään
esikoululaisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaamiseksi.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanhallitus, 28.06.2021, § 191
Valmistelija / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja on käyttänyt otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen 23.6.2021,
73 §, viranhaltijapäätös 8/2021 24.6.2021. Viranhaltijapäätös on tämän kokouksen
pykälän 188 oheismateriaalina.
Kokonaisvastuu kunnan toiminnan ja talouden yhteensovittamisesta on kuntalain 14 §
mukaan valtuustolla. Kuntalain 39 § 1. momentin 1. kohdan mukaan
kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta ja 2. kohdan
mukaan vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta valtuuston alaisuudessa.
Valtuuston 14.12.2020 hyväksymässä talousarviossa todetaan, että taloussuunnitelma
ei ole tasapainossa ja kunnan on tehtävä talouden tasapainotusohjelma, jolla talous
saadaan tasapainoon. Talousarviossa toimintakate on 60,2 milj. euroa. Tämän
valtuustokauden aikana on käsiteltävä erillisenä asiakirjana talouden
tasapainottamisohjelma ja sen perusteella muutostalousarvio 2021, jolla korjataan nyt
käsiteltävä talousarvio myös käytännössä toteutettavalle tasolle.
Kunnanhallitus on 15.2.2021 § 41 antanut ohjeistuksensa talouden
tasapainotusohjelman tarkemmalle laadinnalle, asettanut toimintakatetavoitteeksi
58,4 milj. euroa ja palvelualueille vuoden 2021 käyttösuunnitelmien laadinnan
euromääräiset raamit.
Valtuusto on 26.4.2021 hyväksynyt sekä muutostalousarvion 2021 että talouden
tasapainotusohjelman. Muutostalousarviolla toimintakate on korjattu 58.933.000
euroon ja tilikauden alijäämä 556.000 euroon. Muutostalousarvion toimintakate ei ole
hallituksen tavoitteen mukainen, vaan on 0,5 milj. euroa sitä suurempi.
Valtuuston hyväksymä talouden tasapainotusohjelma sisältää ne vuoden 2021 aikana
vielä erillistä valmistelua ja päätöksentekoa vaativat asiat, joiden vaikutus ulottuu
myös suunnitelmavuosille. Ohjelmassa todetaan, että se sisältää myös tänä vuonna
toteutettavia asioita, jotka vaativat erilliset päätökset lautakunnilta.
Tasapainotusohjelman konkreettisiin toimiin sisältyy sivistyspalvelualueelta seuraavat
kohteet:
kansalaisopiston järjestämistavan muutos
esiopetuksen järjestämistavan muutos
aamupäivä/iltapäivätoiminnan järjestämistavan muutos.
Hallitus on asettanut 15.2.2021 sivistyspalvelualueen tasapainottamistavoitteeksi
407.902 euroa. Muutostalousarviossa 2021 sivistyspalvelualue pystyi toteuttamaan
tavoitteesta kesken lukuvuoden vain
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150 568,00 euroa. Pääosa eli 257 334,00 euroa tasapainottamistavoitteesta jäi siksi
toteutettavaksi talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä, joiden vaikutuksia
tavoitellaan toteutuvan syyslukukauden 2021 alusta alkaen.
Sivistyslautakunnan päätös 23.6.2021 tarkoittaa sitä, että esiopetuksen
järjestämistavan muutoksen talousvaikutuksia ei toteutettaisi lainkaan.
Kansalaisopiston järjestämistavan muutos jo elokuusta 2021 alkaen on osoittautunut
aikataulullisesti mahdottomaksi, mutta on mahdollista toteuttaa 2022 aikana. Aamu
/iltapäivätoiminnan järjestämiseen ei saatu tarjouksia, jotka olisivat mahdollistaneet
järjestämistavan muutokset. Lautakunta päätti 23.6.2021 laajentaa kunnan oman
toiminnan koskemaan myös aamupäivätoimintaa. Nämä yhteensä tarkoittavat sitä,
että sivistyspalvelualueen tasapainottamistoimista voivat 2021 toteutua
muutostalousarviossa päätetyt toimenpiteet. Käydyissä yt-neuvotteluissa
esiopetusratkaisun säästöpotentiaaliksi laskettiin vuositasolla 343.500 euron
henkilöstömenosäästö, joka saataisiin aikaan vähentämällä määräaikaista
henkilökuntaa 15 työntekijällä.
Käyttätalouden toukokuun toteutuma on nettomenojen osalta 41,12 % eli jo
ajankohdan mukainen ja selvästi suurempi kuin samaan aikaan vuotta aiemmin (39,96
%). Tämä ennakoi sitä, että muutostalousarvion toteutuminen tulee olemaan hyvin
vaikeaa. Vielä epätodennäköisempää on päästä hallituksen asettamaan
muutostalousarviota parempaan toimintakatteeseen.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus päättää hyväksyä sivistysjohtajan 23.6.2021 tekemän päätösehdotuksen, että
Hämeenkyrön kunnan esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus järjestetään
varhaiskasvatuksen vastuualueella 1.8.2021 alkaen ja edellyttää, että
sivistyslautakunta päättää tarkemmin esiopetuksen käytännön järjestämispaikoista
2021-2022 ennen toimintakauden alkamista.
Asian käsittely:
Keskustelun kuluessa Katariina Pylsy esitti: Kunnan esiopetus järjestetään edelleen
perusopetuksen vastuualueella.
Heimo Nordfors kannatti esitystä.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä
poikkeava kannatettu esitys ja asiasta on äänestettävä. Hallitus hyväksyi
puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi, pohjaesitys on Jaa ja Pylsyn esitys on Ei.

Äänestykset
Esiopetuksen järjestäminen. Pohjaesitys on Jaa, Pylsyn esitys on Ei (Kunnan esiopetus
järjestetään edelleen perusopetuksen vastuualueella)
Jaa
Risto Linnainmaa
Vilho Ponkiniemi
Ei
Katariina Pylsy
Esa Järvenpää
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Heimo Nordfors
Heidi Tulonen
Päivi Hiltunen
Päivi Leskinen
Rauno Mäki
Päätös
Hallitus hyväksyi Pylsyn esityksen äänestyksen jälkeen äänin 7-2.
Kunnanjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen: jätän eriävän mielipiteen, koska
päätös on sekä valtuuston hyväksymän tasapainotusohjelman että kuntalain 110 §:n
vastainen.
Linnainmaa jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
Järvenpää esitti, että päätökseen lisätään sivistyslautakunnassa Kati Lahtisen jättämä
ponsi: sivistyslautakunta edellyttää, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
rajapinnassa on tehtävä yhteistyötä niin, että tavoitteet joustavasta esi- ja
alkuopetuksesta toteutuvat. Toimintakulttuuria on kehitettävä niin, että sekä
varhaiskasvatuksen että alkuopetuksen pedagogista osaamista hyödynnetään
esikoululaisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaamiseksi.
Hallitus hyväksyi ponnen yksimielisesti.
Tiedoksi
sivistyslautakunta
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Muutoksenhakukielto
§178, §179, §180, §182, §187, §188, §189, §190
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
§181, §183, §184, §185, §186, §191
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

