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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, poistui 18:30
Raija Westergård, etänä
Jarmo Järvinen, etänä
Antero Alenius, etänä, kunnanjohtaja
Allekirjoitukset

Risto Linnainmaa
Puheenjohtaja

Tiina Paloranta
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
26.01.2021

26.01.2021

Timo Mäkelä

Esa Järvenpää

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä hallintotalossa (Härkikuja 10b) 27.1.2021 ja
julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi)
kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 27.1.2021.

Erja-Riitta Myllymäki, hallintopalvelusihteeri
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialistalle §:t: 1 - 16.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams-järjestelmän kautta.
Hallintosäännön 8 § mahdollistaa kokouksen pitämisen sähköisenä.
Päätös
Todettiin.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Mäkelä ja Esa Järvenpää.
Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja
tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.
Päätös
Valittiin.
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§3
Ajankohtaiset asiat
Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisia asioita mm.
Ilmava ilmastojohtamisprojekti alkoi.
Kestävä kuntatalous -projekti alkaa verkostopäivällä 21.1.2021. Hallituksen
kokouspiiri on saanut kutsun tapahtumaan.
Nuorten kesätyöt.
Päätös
Kuultiin ajankohtaiset asiat.
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§4
Luottamushenkilön eronpyyntö; varavaltuutettu Anssi Juntunen
HMKDno-2017-67
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Anssi Juntunen on ilmoittanut sähköpostilla
14.12.2020 muuttaneensa pois Hämeenkyröstä 1.12.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle että valtuusto
1. toteaa Juntusen menettäneen luottamustoimikelpoisuuden paikkakunnalta
poismuuton vuoksi
2. toteaa Kokoomuksen varavaltuutettujen nousevan yhtä sijaa ylemmäksi.
Kokoomuksen 1. varavaltuutetuksi nousee Erkki Norokorpi, toiseksi
varavaltuutetuksi Turo Antila ja kolmanneksi varavaltuutetuksi Lotta Osara.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston esityslistalle
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§5
Aloitteet 2020
HMKDno-2021-3
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Aloitteet vuonna 2020
Hallintosääntö 31 §, valtuutettujen aloitteet
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja
valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista
asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten
asia on valmisteltava.
Hallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto
ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Liitteenä on vuonna 2020 jätetyt aloitteet.
Aloitteet vuodelta 2018, jotka käsitelty vuonna 2020:
Valtuustoaloite 4/2028, Koirapuisto
Käsitelty valtuustossa 16.11.2020, 36 §; asia on loppuunkäsitelty
Valtuustoaloite 9/2018, Hämeenkyrön kunnan positiivisen näkyvyyden
kasvattaminen taajamissa
Käsitelty valtuustossa 8.6.2020, 13 §; asia on loppuunkäsitelty
Aloitteet vuodelta 2019, jotka käsitelty vuonna 2020:
Valtuustoaloite 3/2019, jätehuoltoviranomaisselvitys
Käsitelty valtuustossa 9.3.2020, 5 §; asia on loppuunkäsitelty
Valtuustoaloite 4/2019, koulujen hävikkiruoan jakelun kokeileminen
Käsitelty valtuustossa 8.6.2020, 14 §; asia on loppuunkäsitelty
Valtuustoaloite 5/2019, muovinkeräyspisteiden järjestäminen Kirkonkylän ja
Kyröskosken taajamiin
Käsitelty valtuustossa 9.3.2020, 6 §; asia on loppuunkäsitelty
Valtuustoaloite 7/2019, Hämeenkyrön maisemakukkapellot
Käsitelty valtuustossa 8.6.2020, 15 §; asia on loppuunkäsitelty
Valtuustoaloite 8/2019, Hämeenkyrön kunnan liittyminen ikäystävällisten
kuntien verkostoon
Käsitelty valtuustossa 8.6.2020, 16 §; asia on lopuunkäsitelty
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Valtuustoaloite 9/2019, harrastustakuu ja sitä johtavan viranhaltijan nimeäminen
Käsitelty valtuustossa 16.11.2020, 37 §; asia on loppuunkäsitelty
Pykälän liitteenä on vuonna 2020 tehdyt aloitteet.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen luettelon aloitteista ja niiden
johdosta tehdyt toimet.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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§6
Kuntalaisaloitteet 2020; hallitukselle tiedoksi annettavat
HMKDno-2021-6
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hallintosääntö § 21; Asukkaiden aloitteet
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä
aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä
aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.
Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi,
mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä
aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin,
aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava
toimielimelle tieto.
Hallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa
koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi
samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Hallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti
esitettävä tiedot hallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä
tavalla.
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava tieto aloitteen käsittelystä kunnassa ja aloitteen
johdosta suoritetut toimenpiteet tai tieto siitä, että aloite ei anna aihetta
toimenpiteisiin.
Saapuneet kuntalaisaloitteet 2020 (hallitukselle tiedoksi annettavat):
Kuntalaisaloite kansanäänestyksestä merkittävissä kuntalaisia koskevissa
kysymyksissä ja tiedottamisen parantaminen. Aloite on saapunut kuntaan
7.2.2020. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on Paula Ylén ja sen on
allekirjoittanut 27 henkilöä. Kuntalaisaloite on käsitelty valtuustossa 8.6.2020, 17
§.
Valtuuston päätös on pykälän oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus merkitsee kuntalaisaloitteen ja sen johdosta suoritetut toimet tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 70,08.12.2020
Kunnanhallitus, § 7, 25.01.2021
§7
Valtuustoaloite 1/2020; Koskilinnan remontointi Hämeenkyrön kunnanvirastoksi
HMKDno-2020-99
Tekninen lautakunta, 08.12.2020, § 70
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Hietala-Karlsson
sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi
toimistopäällikkö
Valtuuston kokouksessa 9.3.2020 Miska Vesikko sekä 4 muuta valtuutettua jättivät
valtuustoaloitteen Koskilinnan remontoimiseksi Hämeenkyrön kunnanvirastoksi.
"Me allekirjoittaneet esitämme, että Koskilinna remontoidaan Hämeenkyrön
kunnanvirastoksi.
Esitämme, että perustetaan työryhmä, joka tekee tilatarvesuunnitelman ja taloudellisen
arvion Koskilinnan remontoinnista kunnanvirastokäyttöön.
Nyt kun on tullut esille, että Koskilinnaa ei saada asianmukaisella hinnalla myydyksi, pitää
sille kehittää asiallinen käyttötarkoitus.
Kunnan taloudellinen liikkumavara, ottaen huomioon ennakkotiedot vuoden 2019
tilinpäätöksestä, on sellainen ettei kunnalla ole varaa sitoutua pitkäaikaiseen
vuokrasuhteeseen uusien toimistotilojen suhteen. Koskilinna, kunnan omana
rakennuksena, tulee kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi remontoituna toimitilana kuin
uudet vuokratilat.
Koskilinnahan on osa Hämeenkyrön kunnan kulttuurihistoriaa ja kuuluu olennaisena
osana siihen teolliseen perinteeseen, joka on tuonut ja tuo edelleen hyvinvointia
hämeenkyröläisille. Kunnantalona Koskilinna saisi arvokkaan jatkon kuntamme yhtenä
arvorakennuksena."
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Tekninen lautakunta ei esitä Koskilinnan remontontia Hämeenkyrön kunnanvirastoksi,
koska kunnanhallitus on kokouksessaan 26.10.2020 §175 päättänyt Koskilinnan
vuokrauksesta (esisopimus)Ti-Ti Tuotanto Oy:lle.
Päätös
Hyväksyttiin

Kunnanhallitus, 25.01.2021, § 7
Teknisen lautakunnan esitys 8.12.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
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Hallitus esittää valtuustolle, että se
1. antaa teknisen lautakunnan päätöksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen
2. toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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Kunnanhallitus, § 205,30.11.2020
Kunnanhallitus, § 8, 25.01.2021
§8
Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen säännön voimassaolon lakkaaminen
HMKDno-2020-114
Kunnanhallitus, 30.11.2020, § 205
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Poikkeusolojen_ja_häiriötilanteiden_sääntö_hallintosäännön_liite
Hallintosääntöön sisältyy liite Poikkeusolojen ja häiriötilanteiden sääntö. Säännön
toimivalta oli voimassa kevään poikkeusolojen ajan ja kesän loppuun asti.
Sääntö voidaan ottaa käyttöön kunnan häiriötilanteissa ja niihin
valmistautuessa. Sääntö otetaan käyttöön hallituksen päätöksellä ja se on käytössä
kunnes hallitus päättää lopettaa sen voimassaolon.
Koronavirustilanteen aiheuttamat toimet ovat Hämeenkyrössä lisääntyneet
viikonlopun aikana. Jos epidemiatilanne pahenee, voi eteen tulla tilanteita, jotka
vaativat nopeaa reagointia ja päätöksentekoa.
Säännön mukaisesti kunnanjohtajan päätösvaltaan kuuluu normaalista
hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen, päätöksenteko
1.
2.
3.
4.
5.
6.

peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteiden normalisoimiseksi
toimenpiteiden yhteensovittamiseksi palvelualueiden välillä
taloudellisten resurssien suuntaamiseksi
henkilöresurssien suuntaamiseksi
tiedottamiseksi
muu häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätön päätös

Kunnanjohtaja tekee päätökset johtoryhmän jäsenen tai asiantuntijan
esittelystä. Päätökset kirjataan häiriötilanteiden johtoryhmän pöytäkirjaan ja tuotaan
hallituksen hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Linnainmaa
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus:
Hallitus hyväksyy voimaan hallintosäännön liitteen Poikkeusolojen ja häiriötilanteiden
sääntö.
Päätös
Hyväksyttiin.
Antero Alenius poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsittelyn ajaksi.
Esteellisyyden peruste: Alenius on asianosainen.
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Hallitus tarkasti tämän pykälän heti kokouksessa.

Kunnanhallitus, 25.01.2021, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hallitus päättää poikkeusolojen ja häiriötilanteen säännön käyttöön ottamisesta ja
sääntö on käytössä kunnes hallitus päättää lopettaa sen
voimassaolon. Poikkeusolojen ja häiriötilanteiden sääntö otettiin käyttöön hallituksen
päätöksellä 30.11.2020.
Koronatilanne Hämeenkyrössä on ollut maltillinen. Tilanteen uskotaan pysyvän
maltillisena edelleen. Rokotukset on saatu käyntiin. Kunta antaa edelleen suosituksia
epidemian hillitsemiseksi ja omassa toiminnassaan noudattaa viranomaisten ohjeita
ja suosituksia. Tilanteiden vaatimat päätökset voidaan tehdä
normaalissa päätöksentekoprosessissa eikä poikkeusolojen ja häiriötilanteiden
säännön erityistoimivaltaa enää tarvita.
Mikäli tilanne pahenee, niin sääntö on mahdollista ottaa käyttöön uudelleen.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Linnainmaa
Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys:
Hallitus lakkauttaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden säännön voimassaolon.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnanjohtaja Alenius

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
25.01.2021

1/2021

14 (25)

§9
Kunnan pankkitilien käyttöoikeus 2021
HMKDno-2021-11
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hallitus on vahvistanut kunnan pankkitilien käyttövaltuudet viimeksi marraskuussa
2018 (kh 19.11.2018, 161 §).
Kunnan pankkitilien käyttöoikeus on aiemmalla päätöksellä kunnanjohtajalla,
talousjohtajalla, maksuliikennesihteerillä sekä palvelusihteerillä. Laskentapäällikkö
päättää pankkitilien avaamisesta ja lakkauttamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
1. valtuuttaa kunnanjohtaja Aleniuksen, talous- ja hallintojohtaja Palorannan,
maksuliikennesihteeri Anttilan sekä palvelusihteeri Syrjäsen käyttämään
seuraavia kunnan tilejä tästä päätöksestä alkaen:
Pankkitilit:
Danske Bank Oyj
- FI31 8000 1300 4009 27
- FI76 8000 1501 7701 77
Nordea Pankki Suomi Oyj
- FI61 1553 3000 0005 08
Tampereen Seudun Osuuspankki
- FI23 5063 0920 0018 59
- FI46 5063 092 0182 26
Aito Säästöpankki Oy
- FI45 4503 4020 0009 78
Määräaikais- , arvo- osuus- ja yritystalletustilit
Toimeksiantojen varojen tilit:
A.R. Winterin rahasto, Nordea FI08 2068 2000 6017 17
stipendirahastot:
- Nordea FI08 1153 5000 0646 44 ja
- Nordea FI92 2068 2004 0023 83
Nikkari Arvo rahasto, Nordea FI74 1153 3000 0671 13
Kulmala lahjoitusrahasto, TSOP FI31 5063 0950 0537 70
Lauri Johannes Klemon rahasto, Nordea FI16 2068 2004 0108 32
2.
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2. valtuuttaa toimistosihteeri Virpi Pelttarin, toimistosihteeri Päivi Kuivasen ja
toimistosihteeri Eeva-Liisa Upan käyttämään tiliä
- FI46 5063 092 0182 26 (sosiaalipalvelujen välitystili)
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
päätöksessä mainitut, talous- ja hallintojohtaja Paloranta (toimeenpanovastuu)
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§ 10
Hankintavallan euromääräiset rajat hallintopalveluiden palvelualueella
HMKDno-2021-12
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hallintosäännön 85 §:n mukaisesti toimielin päättää toimikausittain hankintavallan
euromääräiset rajat. Talous- ja hallintojohtaja päättää säännön nojalla yhteiset
hankinnat 200 000 euroon saakka.
Hallintopalveluiden talousarvion käyttötalousosassa
Johdon ja toimielinten vastuualueen hankinnat perustuvat pääasiassa
sopimuksiin, jotka hallitus on tehnyt
Hallinnon tukipalveluissa suurimmat hankinnat koskevat perustietotekniikan ict-
palveluja, niiden hankinta on annettu Tampereen kaupungin tehtäväksi
sopimuksen nojalla
Hallinnon tukipalvelujen muut hankinnat ovat pääasiassa muiden ohjelmien
päivityksiä.
Hallintopalvelujen investointimäärärahat ovat kiinteän omaisuuden tai osakkeiden
hankintaa ja ict-ohjelmahankintoja.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus päättää hankintavallan rajat vuodelle 2021 seuraavasti:
1. talous- ja hallintojohtaja päättää siltä osin, kun ei kuulu hallituksen
päätösvaltaan
investointimäärärahoista tehtävät hankinnat
johto- ja toimielimet -vastuualueeen hankinnat
2. henkilöstöpäällikkö päättää hallinnon tukipalvelujen vastuualueen hankinnat,
poislukien tietohallinnon osavastuualueen hankinnat, jotka päättää talous- ja
hallintojohtaja.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Talous- ja hallintojohtaja Paloranta, henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen
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§ 11
Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n hallituksen jäsenten valintaohjaus
HMKDno-2021-19
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kunnan 1.10.2018 voimaan tulleessa konserniohjeessa määrätään yhtiöiden
hallituksen jäsenistä seuraavasti:
Kunnanhallitus päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen
hallituksiin. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti
tasapuolisesti naisia ja miehiä. Hallituksen jäsenen tulee olla aktiivinen yhtiön
toiminnan kehittämisessä, perehtyä yhtiön toimintaan ja noudattaa kunnan antamia
linjauksia ja ohjeita. Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan
tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata
toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnan edustajat
toimivat tytäryhteisöjen hallintoelimissä siten, että valtuuston yhteisölle asettamat
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan ja raportoivat tarvittaessa
konsernijohdolle. Hallituksen jäsenet nimetään osakeyhtiölain mukaan vuodeksi
kerrallaan. Kunnanhallitus nimeää jäsenet pääsääntöisesti toimikaudekseen.
Hallituksen jäsen voi erota kesken toimikauden tai hänet voidaan erottaa
kunnanhallituksen ohjauksella.
Kunta omistaa Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n kokonaan ja kunta valitsee yhtiön
hallituksen jäsenet. Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n hallitukseen kuuluu kolme jäsentä.
Varajäseniä on kaksi. Kunnanhallituksen valintaohjauksen mukaisina hallituksen
jäseninä ovat olleet Pasi Eloranta ja Kirsi Parhankangas sekä varajäsenenä Päivi
Hiltunen. Yhtiön yksi hallituksen jäsen ja toinen varajäsenistä on ollut aiemman
vähemmistöosakkaan valitsema.
Ylimääräinen yhtiökokous pidetään pikapuoliin ja siinä valitaan uusi
hallitus. Kunnanjohtaja pitää yhtiökokouksen.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus antaa valintaohjauksen Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n hallituksen kolmen
jäsenen ja kahden varajäsenen valintaan.
Päätös
Hallituksen valintaohjaus:
Jäseniksi Kirsi Parhankangas, Pasi Eloranta ja Jouni Laaksonen
Varajäseniksi Katariina Pylsy ja Jarmo Järvinen
Tiedoksi
kunnanjohtaja Alenius
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§ 12
Kehyskuntaverkostoon liittyminen
HMKDno-2021-32
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hämeenkyrö pääsee mukaan kehyskuntaverkostoon 2021. Verkostossa on mukana 44
suuren kaupungin kehyskuntaa. Hämeenkyrö täyttää kriteerit riittävästi päästäkseen
mukaan verkostoon.
Verkoston tehtävänä on toimia jäsentensä ennakoivana edunvalvojana, kirkastaa
kehyskunnan roolia ja merkitystä sekä luoda ja lisätä kansallista kilpailukykyä ja
hyvinvointia kaupunkiseutujen yhteistyötä vahvistamalla.
Verkoston jäsenenä on verkostoon kuuluvien kuntien kunnanjohtajat, myös
hallitusten ja valtuuston puheenjohtajat voivat osallistua verkoston tapaamisiin.
Tapaamisia on neljä kertaa vuodessa. Verkoston käytännön työn järjestelyt hoitaa
Kuntaliiton koordinaattori. Verkoston valmisteluelin on työvaliokunta, johon kuuluu
yksi viranhaltijajäsen kultakin kaupunkiseudulta.
Sopimuksessa kehyskuntaverkostosta sovitaan kehyskuntaverkoston työn
organisoinnista ja verkostotyön kustannusten kattamisesta. Vuotuinen rahoitusosuus
on 1000 euroa. Sopimus astuu voimaan 1.2.2021 ja päätty 31.12.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus hyväksyy osallistumisen kehyskuntaverkostoon.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
verkoston koordinaattori Jaana Halonen (Kuntaliitto), kunnanjohtaja Alenius
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§ 13
Yleiset ennakkoäänestyspaikat, laitosäänestyspaikat ja varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa
HMKDno-2020-482
Valmistelija / lisätiedot:
Salla Tenho
salla.tenho@hameenkyro.fi
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on
kotimaassa 7.–13.4.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 7.–10.42021
(keskiviikosta lauantaihin).
Vaalilain mukaan kunnanhallitus päättää äänestysalueiden vaalipäivän
äänestyspaikoista ja määrää kunnassa olevista kotimaan yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista, niiden päivittäisistä aukioloajoista ja
ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaalihuollon toimintayksiköistä.
Ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen klo 8.00 eikä klo 20.00
jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 9.00 eikä klo 18.00 jälkeen.
Oikeusministeriön ohjeiden mukaan liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten
ennakkoäänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. Mahdollisuuksien
mukaan vammaisten käyttämille kulkuvälineille on pyrittävä varaamaan
pysäköintitilaa ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä ja järjestämään
heidän avustamisensa äänestyspaikan ulko- ja sisäpuolella.
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä
oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) kuntavaaleissa perjantaihin 29.1.2021
kello 12 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus päättää, että
1. Varsinaisen vaalipäivän 18.4.2021 äänestyspaikkoja ovat
Liikuntahalli Kosken Syke, osoite: Kirkkokatu 4, 39200 Kyröskoski
Monitoimikeskus Silta, osoite: Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö
2. Yleinen ennakkoäänestyspaikka ja sen aukioloajat ovat
Liikuntahalli Kosken Syke, osoite: Kirkkokatu 4, 39200 Kyröskoski
ke-pe 7.–9.4.2021 kello 10.00–18.00
la-su 10.–11.4.2021 kello 10.00–15.00
ma-ti 12.–13.4.2021 kello 10.00–20.00
Kosken Sykkeen ennakkoäänestyspaikkaan järjestetään äänestäjille kuljetuksia
kirkonkylän alueelta.
3. Laitosäänestyspaikkoja ovat
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Kotorinteen palveluasunnot ja Kotorinnekoti
Kurjenmäkikoti
Kyröskosken hoivakoti (Attendo)
Siljankoti
Terveyskeskus
Tupala
Veteraanitalo.
Muutettu ehdotus
Kunnanjohtaja muutti päätösesitystä ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärän suhteen.
Ennakkoäänestyspaikkoja ovat liikuntahalli Kosken Syke ja kirjasto Monitoimikeskus
Sillassa. Muilta osin esitys on alkuperäisen esityksen mukainen.
Asian käsittely
Keskustelun kuluessa Esa Järvenpää esitti: Ennakkoäänestyspaikkoja on kolme:
liikuntahalli Kosken Syke, kirjasto Monitoimikeskus Sillassa ja Mahnalan koulu. Heidi
Tulonen kannatti esitystä.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä
poikkeava kannatettu esitys. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen
äänestystavaksi, pohjaesitys on Jaa ja Järvenpään esitys on Ei.
Äänestykset
Ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärä. Pohjaesitys Jaa, Järvenpään muutosesitys Ei
(Ennakkoäänestyspaikat Kosken Syke, kirjasto ja Mahnalan koulu).
Jaa
Timo Mäkelä
Katariina Pylsy
Päivi Leskinen
Risto Linnainmaa
Vilho Ponkiniemi
Ei
Esa Järvenpää
Rauno Mäki
Päivi Hiltunen
Heidi Tulonen
Päätös
Hallitus hyväksyi muutetun esityksen äänestyksen jälkeen ääniin 5-4.
Valtuuston puheenjohtaja Kirsi Parhankangas poistui tämän asian käsittelyn alussa klo
18.30.
Tiedoksi
keskusvaalilautakunta, asianhallintasuunnittelija Tenho
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§ 14
Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat
Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat
pykälän oheismateriaalina.
Päätökset ajalla 15.12.2020 - 18.1.2021:
Kunnanjohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Talousjohtaja (31.12.2020 asti): viranhaltijapäätös 6/2020
Talous- ja hallintojohtaja (1.1.2021 alkaen): ei viranhaltijapäätöksiä
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö (31.12.2020 asti): ei viranhaltijapäätöksiä
Henkilöstöpäällikkö: viranhaltijapäätökset 1-2/2021
Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa
kunnan nettisivuilta):
kunnanvaltuusto 14.12.2020
tekninen lautakunta 16.12.2020
ympäristölautakunta 16.12.2020
kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 17.12.2020
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 15
Otto-oikeuspykälä
Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.
Päätökset aikavälillä 15.12.2020 - 18.1.2021:
Elämänlaatupalvelujen esimies
Viranhaltijapäätös:
§ 2 Hanketyöntekijän valinta: koulunuorisotyöntekijä, 14.01.2021
§ 18 Kirjastonhoitajan toimi, päätös ottaa varasijalta, 17.12.2020
Ylilääkäri
§ 2 Terveyskeskushammaslääkärin vakituisen toimen täyttö, 12.01.2021
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 16
Ilmoitusasiat
1. Kokousta ennen mukana Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n hallitus
keskustelemassa hallituksen kanssa ajankohtaisista yritysasioista ja
yrityspalvelujen aikaansaannoksista. Paikalla olivat yhtiön toimitusjohtaja
Markus Pikka ja yhtiön hallituksen jäsenet Markku Koskinen ja Kari Isokivijärvi.
2. Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista
johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021 ja päätös kuntien
kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021. Asiakirjat on tallennettu
kiertokansiossa olevaan
valtionosuuspäätökset -kansioon. Tiedoissa ei ole havaittu virheitä.
Valtionosuuspäätöskansiossa myös muita päätöksiä.
3. Taloudenhoito-ohjeet 2021. Asiakirja on tallennettu kiertokansioon.
4. Valtionperintönä saatavien Pyhäniemen lomaosakkeiden myyminen
Huutokaupat.com:n kautta.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §11, §14, §15, §16
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
§8, §9, §10, §12, §13
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

