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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
09.02.2021

09.02.2021

Vilho Ponkiniemi

Heidi Tulonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä hallintotalossa (Härkikuja 10b) 9.2.2021 ja
julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi)
kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 9.2.2021.

Erja-Riitta Myllymäki, hallintopalvelusihteeri
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§ 17
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialistalle §:t: 17 - 33.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams-järjestelmän kautta.
Hallintosäännön 8 § mahdollistaa kokouksen pitämisen sähköisenä.
Päätös
Todettiin.
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§ 18
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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§ 19
Ajankohtaiset asiat
Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisia aiheita mm.:
muutostalousarvio, talouden tasapainotusohjelma ja palvelujen
järjestämissuunnitelma (palvelustrategia) kokonaisuuden valmistelun
aikataulutus
Päätös
Hallitus kuuli kunnanjohtajan selostuksen valmistelutilanteesta.
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§ 20
Luottamushenkilöiden eronpyynnöt, Keskinen ja Mansikkaviita
HMKDno-2017-67
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Keskusvaalilautakunnan varajäsen Ville Keskinen on muuttanut pois Hämeenkyröstä.
Keskusvaalilautakunnan varajäsen Annika Mansikkaviita on ilmoittanut sähköpostilla
20.1.2021 muuttaneensa pois Hämeenkyröstä.
Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että
varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla henkilö, joka
keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu
puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
1. toteaa Keskisen menettäneen luottamustoimikelpoisuuden paikkakunnalta
poismuuton vuoksi
2. valitsee uuden varajäsenen Keskisen tilalle keskusvaalilautakuntaan
3. toteaa Mansikkaviidan menettäneen luottamustoimikelpoisuuden
paikkakunnalta poismuuton vuoksi
4. valitsee uuden varajäsenen Mansikkaviidan tilalle keskusvaalilautakuntaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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§ 21
Luottamushenkilöiden eronpyynnöt, keskusvaalilautakunnan täydennysvaali
HMKDno-2017-67
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Ilpo Kärkkäinen on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä 10.1.2021.
Markku Koskinen on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä
14.1.2021. Riitta Palomäki on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan
varajäsenyydestä 15.1.2021. Kati Lahtinen on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan
varajäsenyydestä 17.1.2021. Simo Immonen on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan
varajäsenyydestä 19.1.2021. Heli Mäensivu on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan
varajäsenyydestä 19.1.2021. Marja-Leena Aironpää on pyytänyt eroa
keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä 21.1.2021. Pekka Kiukainen on pyytänyt eroa
keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta 25.1.2021. Timo
Ponkiniemi on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä 1.2.2021.
Eronpyyntöjen syynä on se, että he tai heidän lähiomainen ovat ehdokkaina
kuntavaaleissa 2021.
Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että
varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla henkilö, joka
keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu
puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.
Kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen, jos lautakunnan
jäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen.
Keskusvaalilautakunnan jäsenet:
puheenjohtaja Pekka Kiukainen
varapuheenjohtaja Paula Ylivakeri
Marja-Leena Aironpää
Petteri Suikka
Pirjo Turvala
varajäsenet kutsujärjestyksessä:
Markku Koskinen
Kati Lahtinen
Ville Keskinen
Anna-Maija Frantsila
Ilpo Kärkkäinen
Riitta Palomäki
Heli Mäensivu
Simo Immonen
Timo Ponkiniemi
Annika Mansikkaviita
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Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

myöntää Ilpo Kärkkäiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
valitsee uuden jäsenen Kärkkäisen tilalle keskusvaalilautakuntaan
myöntää Markku Koskiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
valitsee uuden jäsenen Koskisen tilalle keskusvaalilautakuntaan
myöntää Riitta Palomäelle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
valitsee uuden jäsenen Palomäen tilalle keskusvaalilautakuntaan
myöntää Kati Lahtiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
valitsee uuden jäsenen Lahtisen tilalle keskusvaalilautakuntaan
myöntää Simo Immoselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
valitsee uuden jäsenen Immosen tilalle keskusvaalilautakuntaan
myöntää Heli Mäensivulle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
valitsee uuden jäsenen Mäensivun tilalle keskusvaalilautakuntaan
myöntää Marja-Leena Aironpäälle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen
tehtävästä
valitsee uuden jäsenen Aironpään tilalle keskusvaalilautakuntaan
myöntää Pekka Kiukaiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen ja
puheenjohtajan tehtävästä
valitsee uuden jäsenen Kiukaisen tilalle keskusvaalilautakuntaan
myöntää Timo Ponkiniemelle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
valitsee uuden jäsenen Ponkiniemen tilalle keskusvaalilautakuntaan
valitsee keskusvaalilautakunnalle puheenjohtajan.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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§ 22
Valtuustoaloite 3/2020; Vuokrakerrostalon rakentaminen Kyröskoskelle
HMKDno-2020-249
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Valtuutettu Esa Järvenpää ja 6 muuta allekirjoittanutta ovat jättänyt valtuuston
kokouksessa 8.6.2020 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Hämeenkyröstä muuttaa nuoria ja erityisesti nuoria pareja Ylöjärven suuntaan, koska
Hämeenkyröstä ei löydy laadukkaita hyväkuntoisia vuokra-asuntoja. Tämä on jo monesti
todettu asia. Ongelma kohdistuu erityisesti Kyröskosken taajamaan.
Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy on sataprosenttisesti kunnan omistama yhtiö. Yhtiön
on jo moneen kertaan pitänyt rakentaa Kyröskoskelle vuokrakerrostalo, mutta sitä ei yhtiö
ole saanut aikaiseksi.
Hämeenkyrön kunnan pitää nyt käyttää omistajaohjaustaan ja velvoittaa Hämeenkyrön
Asunnonhankinta Oy rakentamaan mahdollisimman nopealla aikataululla Kyröskoskelle
vähintään neljäkerroksinen vuokrakiinteistö, joka on suunnattu nuorille pareille ja perheille.
Hämeenkyrössä on viime aikoina rakennettu hyvä määrä senioreille suunnattuja
rakennuksia. Muuttotappion kääntämiseksi myös nuorille pitää löytyä sopivia asuntoja, on
huono juttu pitkällä tähtäimellä, jos nuoret muuttavat asuntojen puutteen takia muualle
asumaan. Kirkkokadulla ja Jokimetsässä on kunnalla vuokra-asuntoja, mutta niihin pitää
tehdä peruskorjauksia ja ne eivät vastaa tähän tarpeeseen."
Kunnanjohtaja on kirjeellä 28.1.2021 antanut konserniohjausta Hämeenkyrön
Asunnonhankinta Oy:lle. Ohjauskirjeessä kunnanjohtaja antaa yhtiölle toimintaohjeet.
Asunnonhankinnan hallituksen on välittömästi käynnistettävä seuraavat toimenpiteet:
yksilöitävä vuokra-asuntojen tarve ja tavoiteltavat kohderyhmät. Valmistelussa
on otettava huomioon SDP:n valtuustoaloite.
valittava kunnan omistama kaavallisesti valmis tontti, jolle kohde toteutetaan.
Jos kohde on kortteli 54, on selvitettävä millä menettelyllä kaavamerkintää
voidaan muuttaa,
kilpailutettava rakennuttajayhtiö, joka laatii vuokratalon hankesuunnitelman,
rahoitussuunnitelman (Ara-rahoituksen mahdollisuus) sekä kilpailuttaa ja valvoo
kohteen rakentamisen. Kunnalle on varattava mahdollisuus osallistua
hankesuunnitelman laatimiseen.
Pykälän oheismateriaalina on Tietoja väestökehityksestä ja muuttoliikkeestä
Hämeenkyrössä -asiakirja sekä karttaliite.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että
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1. se merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan konserniohjauksena Hämeenkyrön
Asunnonhankinta Oy:lle antaman ohjauksen vuokratalon rakentamiseksi
2. toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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§ 23
Valtuustoaloite 6/2020; nopean nettiyhteyden turvaaminen kaikille kuntalaisille
HMKDno-2020-419
Valmistelija / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä (aloitteen 1. allekirjoittaja Timo Mäkelä) on jättänyt
seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 16.11.2020:
"Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Hämeenkyrön laajakaistahanketta 2019-2020
jatketaan myös tulevina vuosina ja valokuidun hankkimiseen tulee olla kuntalaisille
mahdollista myös muualla kuin nyt päättyvän hankkeen alueella. Esim. kunnan
keskustaajamien Kirkonkylä-Kyröskoski-seudulla on lukuisia vanhoja asuinalueita, joille ei
ole mahdollista saada valokuitua, mutta alueilla asuu merkittävä osa kuntalaisista.
Valokuitumahdollisuus lisää kunnan vetovoimaa ja tukee "Muuta Hämeenkyröön" -
kampanjaa, se lisää myös kiinteistöjen arvoa ja mahdollistaa entistä paremmin etätöiden
tekemisen, joka varsinkin näin koronan aikana on korostunut."
Kokoomuksen valtuustoryhmä on valtuustoaloitteellaan 16.11.2020 esittänyt, että
laajakaistahanketta 2019-2020 jatketaan myös tulevina vuosina ja valokuidun
hankkimisen tulee olla mahdollista myös muilla alueilla. Erityisesti aloitteessa
mainitaan Kirkonkylä - Kyröskoski alueet.
Hämeenkyrössä rakennettiin 2019-2020 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n ja kunnan
yhteishankkeena laaja valokuituverkko Sasi-Mahnala-Laitila alueelle. Valtion (Traficom
Oy) tukemassa hankkeessa oli varauduttu 845 911 euron kokonaiskustannuksiin, josta
Traficomin ja kunnan tukiosuus olisi ollut kummaltakin 33 % prosenttia eli 279 150
euroa. IPP osuus olisi ollut 34 % sekä hankkeen tukikelvottomat osuudet. Nämä
olisivat toteutuneet, jos hankealueen kysyntä olisi ollut 100 %.
Laajakaistahanke valmistui 2020 loppuun mennessä ja kokonaiskustannuksiksi
muodostui 655 000 euroa ja Traficomin ja kunnan tukiosuuksiksi 216 000 euroa.
Hanke toteutui 67 %:sesti. Laajakaistaverkko rakennettiin Sasista, Mahnalan ja Laitilan
kautta Herttualaan ja Kyröspohjaan. Laajakaistaliittymiä tehtiin hankeaikana 109
kappaletta eli odottettua vähemmän. Hanke oli mitoitettu enimmillään noin 800
kiinteistöön (loma-asunnot mukana luvussa), joten liittymismahdollisuutta on vielä
hyvin jäljellä.
Valtion tukemaa laajakaistarakentamista haja-asutusalueelle ei ole suunniteltu
vuodelle 2021, koska rahoitusmalli on uudistumassa eikä laajakaistalakia tarkentavaa
asetusta ole vielä annettu. Seuraava markkinaehtoisen alueen ulkopuolinen
laajakaistahanke on siksi mahdollista toteuttaa 2022.
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy on valinnut painopisteekseen Hämeenkyrössä vuosina
2021 ja 2022 keskusta-alueen eli tänä vuonna Puronsuun alueen sekä
taloyhtiöliittymien toteuttamisen kaikille halukkaille noin 20 asunnon taloyhtiöille.
Taloyhtiöiden ja kunnan kiinteistöjen liittymien toteutuminen mahdollistaa myös
samalla alueella sijaitsevien omakotitalojen liittymisen. Aurinkopellon asemakaava-

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
08.02.2021

2/2021

12 (31)

alueelle rakennetaan myös liittymisvalmius laajakaistaan. Ikaalisten-Parkanon Puhelin
Oy:n tiedotemateriaali on esityslistan oheisena.
Kiinteän laajakaistaverkon (100 mbit/s) saatavuus on Hämeenkyrössä ennen
laajakaistahanketta 2019-2020 alhainen eli 29 % kotitalouksista. Parkanossa se on 75
%, Ikaalisissa 63 % ja Ylöjärvellä 42 %. Siksi panostaminen taajamien
laajakaistarakentamiseen nostaa saatavuusprosenttia ja on valtuustoaloitteessa
todettua kunnan vetovoimatavoitetta hyvin toteuttavaa. Viestintävirasto on määritellyt
Hämeenkyrön taajamat markkinaehtoiseksi alueeksi, johon valtion
laajakaistarakentamisen tukea ei ole saatavissa. Taajamat tulevat toteutumaan siten
markkinaehtoisen asiakaskysynnän perusteella ja niiden operaattoriyhtiöiden
toimesta, jotka katsovat investoimisen kiinnostavaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se
1. antaa pykälän selosteosan tekstin vastaukseksi valtuustoaloitteeseen
2. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Samalla hallitus suosittelee, että konsernin kiinteistöyhtiöt päättävät liittyä
valokuituverkkoon.
Päätös
Hyväksyttiin.

Tiedoksi
valtuuston listalle
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§ 24
Sosiaalityöntekijän viran perustaminen
HMKDno-2021-60
Valmistelija / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
henkilöstöpäällikkö
Hallintosäännön (§ 67) mukaan hallitus päättää viran perustamisesta ja
lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Vuosittain hallitus
käsittelee uudet vakanssit talousarvion yhteydessä hyväksyttävässä
henkilöstösuunnitelmassa tai tekee tarvittavat erillispäätökset.
Perusturvapalveluissa sosiaali- ja perhepalvelujen vastuualueella sosiaalityössä on
tapahtumassa henkilöstöresurssien osalta muutoksia ja toiminnan eheyden
varmistamiseksi on tarpeen perustaa sosiaalityöntekijän virka ja vakanssi pikaisella
aikataululla.
Asian oheisaineistona on sosiaali- ja terveysjohtajan perustelumuistio.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus perustaa perusturvapalveluihin sosiaali- ja perhepalvelujen vastuualueelle
sosiaalityöntekijän viran ja vakanssin (nro 3501).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveysjohtaja Soukko, sosiaalityön päällikkö Jokimaa-Frusti,
henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen, palkat/Puntala
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§ 25
Hallituksen alaisten palveluyksiköiden laskujen hyväksyjät 2021
HMKDno-2021-10
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hallintosäännön 91 §:n 15 kohdan mukaisesti perusturvalautakunta,
sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja hallitus hallintopalveluiden osalta päättää
laskujen hyväksyjät.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
1. määrää laskujen vastaanottajiksi/tarkastajiksi ne viran- ja toimenhaltijat, jotka
tavaran tai palvelun ovat tilanneet ja/tai vastaanottaneet.
2. määrää laskujen hyväksyjiksi hallintopalvelujen yksiköissä toimielimet ja johto,
hallinnon tukipalvelut, yhteistoiminta
talous- ja hallintojohtajan
henkilöstöpäällikön
3. määrää laskujen hyväksyjiksi palvelupäällikön ollessa estynyt esim. hyväksymään
omia laskujaan (puhelin-, matka- ja edustuslaskut)
kunnanjohtajan
talous- ja hallintojohtajan
henkilöstöpäällikön
4. määrää hallintopalveluiden investointimäärärahoista maksettavien laskujen
hyväksyjiksi
kunnanjohtajan
talous- ja hallintojohtajan
5. antaa kunnanjohtajalle ja talous- ja hallintojohtajalle oikeuden hyväksyä kaikki
kunnan laskut
6. tasetilien osalta oikeus hyväksyä annetaan seuraaville henkilöille:
1505 (terveyskeskuksen varasto) hoitotyön päällikkö Kati Kola-Huhtala, varalla
osastojen osastonhoitaja Sirkka Yli-Kyyny.
1420 (rintamaveteraanikuntoutus), 1800 (erikoissairaanhoidon
palvelusetelisaatavat) ylilääkäri Tuomas Parmanen, varalla osastonhoitaja Päivi
Leskinen
1796 (koulutapaturmien selvittelytili) sivistysjohtaja Kimmo Levänen, varalla
talous- ja hallintoasiantuntija Elina Silomäki
1800 (erikoissairaanhoidon palvelusetelisaatavat) ylilääkäri Tuomas Parmanen,
varalla apulaisylilääkri Sonja Leppänen
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2373 (huollettavien varat) ja (1771/30 sosiaalipalvelut, virhesuoritukset)
toimistosihteeri Virpi Pelttari ja sosiaalityön päällikkö Taija Jokimaa-Frusti
2563 (jäsenmaksuvelat, palkoista perityt), 2564 (puoluevero), 2566
(eläkevakuutusmaksuvelka), 2567 (työttömyysvakuutusmaksuvelka), 2569
(ulosmitatut palkat) henkilöstöpäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen
talous- ja hallintojohtaja ja varalla henkilöstöpäällikkö hyväksyy muut tasetileille
kirjattavat laskut
7. toteaa päätöksen olevan voimassa toistaiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Päivi Leskinen poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsittelyn
ajaksi. Esteellisyyden peruste: Leskinen on asianosainen.
Tiedoksi
päätöksessä mainitut, kirjanpito
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§ 26
Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025
HMKDno-2021-53
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Levänen
kimmo.levanen@hameenkyro.fi
sivistysjohtaja
Liitteet

1 LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2021 - 2025-1, kh 8.2. ja kv 22.2.2021.pdf
Terveydenhuoltolain 12 § mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja
hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Lisäksi kunnan on
seurattava palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä hyvinvointia
tukevista toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä
lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi
hyvinvointikertomus.
Kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistäminen on kunnan
perustehtävä. Hyvinvointikertomus tuo esiin kuntalaisen hyvinvointitarpeet, arvioi
toteutunutta toimintaa sekä kunnan voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta.
Kertomus toimii valmistelijoiden työvälineenä toimenpiteiden toteuttamisessa,
resursoinnin suunnittelussa, hyvinvointitiedon kokoamisessa, raportoinnissa ja
seurannassa. Luottamushenkilöille kertomus on työväline päätöksentekoon ja
vaikuttavuuden arviointiin.
Hämeenkyrön kunnan johtoryhmä ja hyvinvointiryhmä ovat valmistelleet
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi ne laajaan
hyvinvointikertomukseen 2017–2020 kirjatut toimenpiteet ja painopistealueet, joilla
kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia on tuettu. Lisäksi kertomuksessa arvioidaan
kuntalaisen terveyden ja hyvinvoinnin kehittymistä valtuustokauden aikana
indikaattoritietojen ja toteutuneiden toimenpiteiden pohjalta ja annetaan toimenpide-
ehdotuksia tulevalle valtuustokaudelle.
Tavoitteet tulevalle valtuustokaudelle 2021-2025 on kirjattu laajan
hyvinvointikertomuksen hyvinvointisuunnitelmaksi. Lisäksi painopistealueet ja mittarit
tulevalle valtuustokaudelle esitetään hyväksyttäväksi.
Liitteenä laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2021-2025.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy
1. valtuustokauden 2017-2020 laajan hyvinvointikertomuksen ja siinä esitetyt
toimenpiteet kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä arviot
kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden kehittymisestä
2. hyväksyy hyvinvointisuunnitelman ja hyvinvoinnin painopistealueet
valtuustokaudelle 2021-2025.

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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Perusturvalautakunta, § 4,20.01.2021
Kunnanhallitus, § 27, 08.02.2021
§ 27
Hämeenkyrön mielenterveys- ja päihdeohjelma 2021-2025
HMKDno-2019-459
Perusturvalautakunta, 20.01.2021, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Kati Kola-Huhtala
kati.kola-huhtala@hameenkyro.fi
hoitotyön päällikkö
Lainsäädäntö velvoittaa kuntia tekemään mielenterveys- ja päihdetyötä sekä
järjestämään mielenterveys- ja päihdepalveluita sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden
lainsäädännöllinen tausta on perustuslain (731/1999) 19.3§ ssä, jonka mukaan julkisen
vallan on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.
Valtuusto hyväksyi 27.4.2015 Hämeenkyrön mielenterveys- ja päihdeohjelman vuosille
2015-2018. Ohjelmassa asetettiin kehittämistavoitteet ja niitä vastaavat toimenpiteet
kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluille. Perusturvalautakunta vastaa ohjelman
seurannasta, arvioimisesta ja päivittämisestä. Ohjelma tulee päivittää ja sitä varten
tulee asettaa työryhmä.
Perusturvalautakunta asetti työryhmän kokouksessaan 20.11.2019 Hämeenkyrön
mielenterveys- ja päihdeohjelman päivittämiseksi. Perusturvalautakunta päätti myös
määrätä työryhmän tehtäväksi tuottaa esitys Hämeenkyrön mielenterveys- ja
päihdeohjelmaksi 31.12.2020 mennessä. Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja
työryhmään on kutsuttu kuulemista varten asiantuntijoita tuomaan näkemyksensä ja
lausuntonsa ohjelmaan.
Mielenterveys ja päihdeohjelman tavoitteissa painotetaan ennaltaehkäisevää työtä
kunnan asukkaiden mielenterveyden edistämisen ja päihteiden käytön ehkäisyn
näkökulmasta:
Kaikissa kunnan palveluissa huomioidaan ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja
päihdetyön näkökulma. Ehkäistään kuntalaisten päihteiden käyttöä ja edistetään
mielenterveyttä tarjoamalla vaihtoehtoisia toimintamuotoja ja mielekkäitä vapaa-
ajanviettotapoja.
Tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus päästä matalan kynnyksen mielenterveys-
ja päihdepalveluihin sekä tuotetaan palvelut mahdollisimman kattavasti kunnan
omana toimintana.
Varmistetaan henkilökunnan riittävä osaaminen tarjoamalla
koulutusmahdollisuuksia.
Panostetaan ehkäisevään päihdetyöhön suunnitelmallisesti ja lainsäädännön
mukaisesti.
Mielenterveys ja päihdeohjelmassa on esitetty mielenterveys- ja
päihdepalveluiden tavoitteet, toimenpiteet, vastuutaho ja seuranta vuosille 2021-2025
ikäryhmittäin.
Oheismateriaalina on päivitetty mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2021-2025.
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Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättä
1. hyväksyä osaltaan mielenterveys- ja päihdeohjelman
2. antaa mielenterveys- ja päihdeohjelman kommentoitavaksi kunnan nettisivuilla
ennen hallituskäsittelyä
3. lähettää mielenterveys- ja päihdeohjelman hallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 08.02.2021, § 27
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Soukko
tarja.soukko@hameenkyro.fi
sosiaali- ja terveysjohtaja
Liitteet

1 Hämeenkyrön mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2021-2025, kh 8.2.2021
Perusturvalautakunnan käsittelemä mielenterveys- ja päihdeohjelma oli luettavissa ja
kommentoitavissa kunnan nettisivuilla 22.-29.1.2021. Vastaajilla oli mahdollisuus
antaa vapaamuotoisesti palautetta. Palautteita tuli kaksi kappaletta ja ne ovat pykälän
oheismateriaalina.
Liitteenä Hämeenkyrön kunnan mielenterveys- ja päihdeohjelma 2021-2025.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Hämeenkyrön mielenterveys- ja
päihdeohjelman 2021-2025.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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Perusturvalautakunta, § 5,20.01.2021
Kunnanhallitus, § 28, 08.02.2021
§ 28
Hämeenkyrön ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2021-2025
HMKDno-2019-347
Perusturvalautakunta, 20.01.2021, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Satu Vina
satu.vina@hameenkyro.fi
Asumispalveluiden päällikkö
Perusturvalautakunta asetti 28.8.2019 kokouksessaan työryhmän päivittämään
Hämeenkyrön ikäohjelma vastaamaan ikääntyneen väestön tämän päivän ja
tulevaisuuden palvelutarpeisiin.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (28.12.2012/980) eli vanhuspalvelulaki edellyttää kuntia laatimaan
suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi (§5). Kunnan on huomioitava
suunnitelmaa valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden
tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, talousarviota ja -
suunnitelmaa sekä hyvinvointikertomusta. Ikääntyneen väestön
hyvinvointisuunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se tulee tarkistaa
valtuustokausittain. Suunnitelman valmistellut työryhmä pitää tärkeänä, että
hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen
raportoitaisiin kunnan laajassa hyvinvointikertomuksessa.
Hämeenkyrön aiempi ikäohjelma vuosille 2002-2030 on hyväksytty vuonna 2002 ja
viimeisin päivitys on tehty vuosille 2013-2016. Vuosille 2021-2025 laadittu ikääntyneen
väestön hyvinvointisuunnitelma perustuu Menestyvä Hämeenkyrö 2030 -
kuntastrategiaan, jossa yhteiseksi päämääräksi on asetettu asukkaiden hyvinvoinnin
mahdollistaminen luonnonläheisessä kunnassa.
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman painopistealueita ovat hyvän elämän
edistäminen, toimintakyvyn tukeminen ja ikäystävällisten sekä vaikuttavien palvelujen
kehittäminen. Hyvinvointisuunnitelmassa asetetuilla toimenpiteillä pyritään lisäämään
mm. ikääntyvien kuntalaisten vaikuttamisen ja osallisuuden mahdollisuuksia sekä
vahvistamaan sosiaalista toimintakykyä. Ikäystävällisyys tulee huomioida niin kunnan
päätöksenteossa, elinympäristössä kuin palveluissakin. Ikääntyvä kuntalainen on
aktiivinen toimija, joka tuntee itse parhaiten hyvinvointiinsa vaikuttavat tarpeensa ja
toiveensa. Ikääntyvälle kuntalaiselle on annettava mahdollisuus osallistua itseään
koskevaan päätöksentekoon sekä kehittää nykyisiä ja tulevia palveluitaan.
Ennusteiden mukaan yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa tällä vuosikymmenellä
ja yleisesti 80 ikävuoden jälkeen palvelujen tarve lisääntyy. Palvelurakenteen
muuttamista ikääntyneiden kotona asumista tukevien palveluiden kehittämiseksi on
kunnassa jatkettava aktiivisesti, jotta hillitään kasvavia kustannuksia. Kuntalaisten
hyvinvointiin vaikuttavia ja ennaltaehkäiseviä matalankynnyksen toimintoja
kehittäessä kunnassa on tehtävä poikkihallinnollista yhteistyötä sekä kunnan
palvelualueiden välillä että yhdessä yhdistysten ja järjestön kanssa.
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Oheismateriaalina on ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025.
Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää
1. hyväksyä osaltaan ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman
2. antaa ikääntyneen väestön hyvinvointisuunntielman kommentoitavaksi kunnan
nettisivuilla ennen hallituskäsittelyä
3. lähettää ikääntyneen väestön hyvinvointisuunntielman hallitukselle ja edelleen
valtuustolle hyväksyttäväksi
Päätös
Perusturvalautakunta päätti
1. hyväksyä osaltaan ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman siten
korjattuna, että dian 12 otsikko päivitetään muotoon: Hyvinvointisuunnitelman
taustalla Tavoitteena ikäystävällinen Suomi -laatusuositus ja kuntastrategia -
Menestyvä Hämeenkyrö 2030
2. antaa ikääntyneen väestön hyvinvointisuunntielman kommentoitavaksi kunnan
nettisivuilla ennen hallituskäsittelyä
3. lähettää ikääntyneen väestön hyvinvointisuunntielman hallitukselle ja edelleen
valtuustolle hyväksyttäväksi

Kunnanhallitus, 08.02.2021, § 28
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Soukko
tarja.soukko@hameenkyro.fi
sosiaali- ja terveysjohtaja
Liitteet

1 Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2021-2025, kh 8.2.2021
Perusturvalautakunnan käsittelemä ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma oli
luettavissa ja kommentoitavissa kunnan nettisivuilla 22.-29.1.2021. Palautteen
antomahdollisuudesta lähetettiin erillinen sähköposti vanhus- ja vammaisneuvoston
jäsenille. Vastaajilla oli mahdollisuus antaa vapaamuotoisesti palautetta. Palautteita
tuli kahdeksan kappaletta ja ne ovat pykälän oheismateriaalina.
Valtuusto on 8.6.2020 käsitellyt Hämeenkyrön kunnan liittyminen ikäystävällisten
kuntien verkostoon -valtuustoaloitteen ja päättänyt, että Ikäystävällisten kuntien
verkostoon liittymisestä päätetään ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman
yhteydessä. Hyvinvointisuunnitelmassa on huomioitu ikäystävällisyyden keskeiset
elementit.
Liitteenä Hämeenkyrön ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2021-2025.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
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Hallitus saa kokoukseen mennessä suunnitelman valmistelijoiden alustavan
esityksen siitä, miten palautteisiin vastataan ja miten palautteet otetaan
tarvittaessa huomioon suunnitelmassa. Hallitus käy keskustelun Hämeenkyrön
ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaesityksestä valtuustolle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Perusturvalautakunta, § 53,02.09.2020
Sivistyslautakunta, § 90,30.09.2020
Sivistyslautakunta, § 102,21.10.2020
Kunnanhallitus, § 29, 08.02.2021
§ 29
Hämeenkyrön lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2025
HMKDno-2020-284
Perusturvalautakunta, 02.09.2020, § 53
Valmistelijat / lisätiedot:
Taija Jokimaa-Frusti
taija.jokimaa-frusti@hameenkyro.fi
sosiaalityön päällikkö
Oheismateriaali
1 Hämeenkyrön lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2025
Lastensuojelulain (417/2007) 12 §:ssä säädetään, että kunnan tai useamman kunnan
yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun
järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma,
joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran
neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:
n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.
Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot:
1) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta;
2) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja
palveluista;
3) lastensuojelun tarpeesta kunnassa;
4) lastensuojeluun varattavista voimavaroista;
5) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta
lastensuojelun palvelujärjestelmästä;
6) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja
tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä
7) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta.
Valtuuston hyväksymä Hämeenkyrön lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma on laadittu
vuosille 2014-2017. Perusturvalautakunta on marraskuussa 2017 laatinut ohjelman
tavoitteiden toteutumisesta yhteenvedon ja päättänyt, että jäädään odottamaan
maakuntauudistuksen toteutumista ja ohjelmaa ei siinä vaiheessa lähdetty
päivittämään. Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 22.5.2019, että
maakuntauudistuksen kaaduttua on ohjelma päivitettävä ja päivittämistä varten on
asetettava poikkihallinnollinen työryhmä. Päivittämistyö annettiin poikkihallinnollisen
LAPE-työryhmän tehtäväksi 30.4.2020 mennessä.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten
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hyvinvointisuunnitelma (Lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi.
Hyvinvointisuunnitelmassa ja sen valmistelussa tarkastellaan lasten ja nuorten
palveluja kokonaisuutena. Se on valmistelu poikkihallinnollisesti ja työryhmässä ovat
olleet mukana perusturva- ja sivistyslautakuntien puheenjohtajat.
Hyvinvointisuunnitelmaa varten lapsilta ja nuorilta on kysytty toiveita eri tavoin. Tietoa
on saatu myös kouluterveyskyselystä ja kuntalaisille avoimesta nettikyselystä.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisältää kolme periaatetta:
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen
lapsi-, nuoriso- ja perheystävällinen elinympäristö
yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen
Näille on asetettu useita tavoitteita, joille on määritelty toimenpiteet, seuranta ja
vastuutaho.
Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvät asiakirjat tai niiden linkit ovat luettavissa Virrassa.

Ehdotus
Esittelijä: Tarja Soukko, sosiaali- ja terveysjohtaja
Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
valtuusto hyväksyy Hämeenkyrön kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
vuosille 2020-2025.
Päätös
Hyväksyttiin.

Sivistyslautakunta, 30.09.2020, § 90
Valmistelijat / lisätiedot:
Taija Jokimaa-Frusti
taija.jokimaa-frusti@hameenkyro.fi
sosiaalityön päällikkö
Hyvinvointisuunnitelmaan liittyvät asiakirjat ovat luettavissa Virrassa.
Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintoasiantuntija Elina Silomäki:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
että valtuusto hyväksyy Hämeenkyrön kunnan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman vuosille 2020-2025.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää talous- ja hallintoasiantuntijan lausunnon mukaisesti.
Päätös

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
08.02.2021

2/2021

25 (31)

Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa esityksen uudelleen valmisteluun.

Sivistyslautakunta, 21.10.2020, § 102
Valmistelijat / lisätiedot:
Taija Jokimaa-Frusti
taija.jokimaa-frusti@hameenkyro.fi
sosiaalityön päällikkö
Liitteet

1 Hämeenkyrön lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, uusi 2020-2025 (1).pdf
Lausunto asian ratkaisemiseksi, talous- ja hallintoasiantuntija Elina Silomäki:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
että valtuusto hyväksyy Hämeenkyrön kunnan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman vuosille 2020-2025.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta päättää talous- ja hallintoasiantuntijan lausunnon mukaisesti.
Päätös
Sosiaali- ja terveysjohtaja Tarja Soukko oli kertomassa Hämeenkyrön lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmasta sekä vastaamassa kysymyksiin.
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 08.02.2021, § 29
Liitteet

1 Hämeenkyrön lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2025_kh 8.2. ja kv
22.2.2021
Suunnitelman ovat käsitelleet perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Hämeenkyrön lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman 2021-2025
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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§ 30
Pyhäniemen osakkeiden myynti
HMKDno-2021-43
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kunta on saanut valtionperintönä Pyhäniemen lomakylän osakkeita neljä
kappaletta. Kunta ei tarvitse niitä omaan käyttöönsä. Valtiokonttorin päätöksellä
perintövarat pitää käyttää eri ikäryhmille suunnatun paikallismuseotoiminnan ja
kotiseututyön kehittämiseen.
Pyhäniemen osakkeet on laitettu myyntiin huutokaupat.com kautta. Jokainen osake
myydään erikseen. Tarjoukset on pyydetty 15.3.2021 mennessä. Osake myydään
korkeimman tarjouksen jättäneelle.
Asiakirja Pyhäniemen osakkeista on tallennettu Virran kiertokansioon.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus antaa talous- ja hallintojohtaja Palorannalle valtuuden myydä Pyhäniemen
lomaosakkeet saatujen korkeimpien tarjousten perusteella.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
talous- ja hallintojohtaja Paloranta

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
08.02.2021
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§ 31
Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat
Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat
pykälän oheismateriaalina.
Päätökset ajalla 19.1. - 1.2.2021:
Kunnanjohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Talous- ja hallintojohtaja: viranhaltijapäätökset 1-2/2021
Henkilöstöpäällikkö: ei viranhaltijapäätöksiä
Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa
kunnan nettisivuilta):
tarkastuslautakunta 19.1.2021
perusturvalautakunta 20.1.2021
sivistyslautakunta 20.1.2021
keskusvaalilautakunta 28.1.2021
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
08.02.2021
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§ 32
Otto-oikeuspykälä
Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.
Päätökset aikavälillä 19.1. - 1.2.2021:

Sosiaalityön päällikkö
Viranhaltijapäätös:
§ 1 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, 22.01.2021
Yhteiskoulun rehtori
§ 4 Koulupsykologin palkkaaminen, 27.01.2021
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
08.02.2021
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§ 33
Ilmoitusasiat
1. Ennen kokouksen alkua selostetaan seuraavia asioita:
Hämeenkyrön lasten ja nuorten hyvintointisuunnitelma 2020-2025
Hämeenkyrön ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2021-2025
Hämeenkyrön mielenterveys- ja päihdeohjelma 2021-2025
Hämeenkyrön laaja hyvinvointikertomus 2021 - 2025
Yllä mainittuja asioita selostavat sivistysjohtaja Kimmo Levänen,
hyvinvointikoordinaattori Kaisa Ojanen ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tarja Soukko.
Investointihankkeita selostaa elinympäristöjohtaja Ritva Asula-Myllynen,
kiinteistöpäällikkö Harri Jääskeläinen sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Tarja
Soukko.
2. Päivitetty delegointirekisteri on kiertokansiossa.
3. Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vuosisuunnitelma on
kiertokansiossa. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma käsitellään
perusturvalautakunnan helmikuun kokouksessa.
4. Luettelo rakentamattomista rakennuspaikoista, joista peritään korotettua
kiinteistöveroa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
08.02.2021
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Muutoksenhakukielto
§17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §26, §27, §28, §29, §31, §32, §33
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.)

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
08.02.2021
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Oikaisuvaatimus
§24, §25, §30
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

