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

Risto Linnainmaa
Puheenjohtaja

Tiina Paloranta
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
08.06.2021

08.06.2021

Päivi Hiltunen

Katariina Pylsy

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä hallintotalossa (Härkikuja 10b) 9.6.2021 ja
julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi)
kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 9.6.2021.

Erja-Riitta Myllymäki, hallintopalvelusihteeri
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§ 150
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialistalle §: 150 - 161.
Päätös
Todettiin.
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§ 151
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katariina Pylsy ja Päivi Hiltunen.
Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja
tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.
Päätös
Valittiin.

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
07.06.2021
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§ 152
Ajankohtaiset asiat
Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisia valmistelussa olevia asioita.
Päätös
Hallitus kuuli kunnanjohtajan selostuksen ajankohtaisista asioista.
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§ 153
Talouden seuranta
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Osavuosikatsaus julkaistiin huhtikuun lopun tilanteesta ja oli hallituksen käsittelyssä
31.5.2021. Toukokuun tiedot saadaan kesäkuun puolessa välissä. Niistä kootaan
kuukausitaulukot, jotka julkaistaan heti, kun ne valmistuvat ja tulevat hallituksen
listalle 21.6.2021.
Talouden tasapainotusohjelman palvelualueittaisten tehtävien etenemisestä on tehty
tilannekatsaus. Se on tallennettu Virran työtilan kiertokansioon.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus saa tiedokseen talouden tasapainotusohjelman tehtävien valmistelutilanteen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
07.06.2021

12/2021

7 (22)

Sivistyslautakunta, § 58,26.05.2021
Kunnanhallitus, § 154, 07.06.2021
§ 154
Valtuustoaloite 8/2020; maksuton varhaiskasvatus
HMKDno-2020-422
Sivistyslautakunta, 26.05.2021, § 58
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Ojanen
kaisa.ojanen@hameenkyro.fi
varhaiskasvatusjohtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä (aloitteen 1. allekirjoittaja Timo Mäkelä) on jättänyt
seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 16.11.2020:
"Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Hämeenkyrön kunta tarjoaa maksuttoman
varhaiskasvatuksen hämeenkyröläisille lapsille. Tämä on yksi konkreettinen keino lisää
kunnan aloittamaan "Muuta Hämeenkyröön" -kampanjalle, jolla houkutella uusia
asukkaita kuntaan ja yhtä tärkeä tavoite on myös pitää kiinni jo olemassa olevista
lapsiperheistä.
Maksuton varhaiskasvatus on luonnollinen jatko kunnassa jo kokeilussa olevalle 5-
vuotiaiden maksuttomalle toiminnalle.
Maksuttomalla varhaiskasvatuksella kunta myös viestii lapsimyönteisyydestä ja
varhaiskasvatuksen tärkeydestä. Tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus lisää tasa-
arvoa ja sillä on monia positiivisia vaikutuksia lapsen kasvulle, kehitykselle ja
myöhemmälle oppimiselle.
Maksuttomuuden edellytyksenä on, että lähihuoltaja on kirjoilla Hämeenkyrössä 31.12.
seuraavan vuoden maksun osalta."

Maksutonta varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa useammalla eri mallilla. Vaikutuksia
arvioitiin varhaiskasvatuksen näkökulmasta seuraavilla malleilla:
kaikille hämeenkyröläisille lapsille kokonaan maksuton varhaiskasvatus
kaikille hämeenkyröläisille lapsille maksuton 20h/viikko
yhden ikäluokan (viisivuotiaat) kokonaan maksuton varhaiskasvatus
yhden ikäluokan (viisivuotiaat) maksuton 20h/viikko (sama kuin meneillään oleva
kokeilu)
korkein maksu 100 e
Olennaista kaikissa malleissa on huomioida, että asiakasmaksutulojen pienentyessä
myös asiakkaan omavastuu tulosidonnaisessa palvelusetelissä pienenee ja kasvattaa
palvelusetelin kustannuksia, jotta palvelu olisi kaikille samanhintaista ja asiakkaat
tasavertaisessa asemassa. 1.8.2021 astuu voimaan varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulain (1503/2016) muutos, jolloin asiakasmaksutuotot pienenevät ja
palvelusetelin kustannukset sen myötä nousevat.
Kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen osalta maksutuotot (n. 330 000 e)
poistuvat ja palvelusetelin kustannukset kasvaisivat n.110 000 e. Osallistumisasteen
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odotetaan mallissa kasvavan nykyisestä ja lapset pääsevät mahdollisen tuen piiriin
varhaisemmin.
Kaikille maksuton 20h/viikko -mallissa maksutuotot pienenevät n. 265 000 e ja
palvelusetelin kustannukset kasvaisivat n. 65 000 e. Vaikutus osallistumiseen
arvioidaan olevan samalla tasolla kokonaan maksuttoman vaihtoehdon kanssa.
Viisivuotiaiden kokonaan maksuton varhaiskasvatus vähentäisi maksutuottoja n.
50 000 e ja kasvattaisi palvelusetelin kustannuksia n. 65 000 e vuodessa. Hämeenkyrö
on ollut mukana viisivuotiaiden maksuton 20 h/viikko -kokeilussa kaksi kautta; 2019-
2020 ja 2020-2021. Kokeilu on nostanut viisivuotiaiden osallistumisastetta kahden
ikäluokan osalta. Malli on kuitenkin ollut kokeilu ja sen vaikutukset kunnan
vetovoimaan arvioidaan olevan vähäisiä tilapäisyyden vuoksi.
Lisäksi selvitettiin mallia, jossa korkein perittävä maksu olisi 288 euron sijasta 100
euroa. Tässä mallissa maksutuottojen arvioidaan vähenevän n. 190 000 e ja
palvelusetelin kustannusten arvioidaan kasvavan n. 65 000 e. Mallissa
asiakasmaksujen määrittäminen tulojen perusteella ei ole tasapuolista.
Laskelmat eri mallien taloudellisista vaikutuksista sekä vaikutusten arviointi on
pykälän oheismateriaaleissa. Kunnan johtoryhmä on linjannut valmistelua.
Kunnan vetovoiman säilyttämiseksi vähintään sen nykyisellä tasolla olisi perusteltua
jatkaa viisivuotiaiden maksutonta 20h/viikko varhaiskasvatusta kokeilun päätyttyä.
Malli säilyttää varhaiskasvatuksen tulot nykyisellä tasolla, viisivuotiaiden
osallistumisaste saadaan pidettyä mahdollisimman korkealla ja lasten mahdolliseen
tuen tarpeeseen kyetään vastaamaan ennen esi- ja perusopetuksen alkamista. Tämän
osalta sivistyslautakunta on tehnyt päätöksen 28.4.2021 §41.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Levänen, sivistysjohtaja
Lautakunta esittää vastaukseksi valtuustoaloitteeseen, että Hämeenkyrössä jatketaan
viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta 20 h/vko toistaiseksi sivistyslautakunnan
päätöksellä 28.4.2021 § 41.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 07.06.2021, § 154
Sivistyslautakunta 26.5.2021, 58 §.
Laskelmat eri mallien taloudellisista vaikutuksista sekä vaikutusten arviointi on
pykälän oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle
1. sivistyslautakunnan päätöksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen
2.

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
07.06.2021
2. aloitteen toteamista loppuunkäsitellyksi

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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§ 155
Hallintosäännön päivitys 2021
HMKDno-2021-252
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Hallintosääntö, valtuusto 14.6.2021
2 Hallintosäännön liite, valtuusto 14.6.2021
Kuntalain mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä. Sitä on päivitettävä aina
tarvittaessa. Hallintosääntöä on viimeksi päivitetty syksyllä 2020. Valtuusto hyväksyi
päivitetyn hallintosäännön 14.12.2020.
Johtamisjärjestelmätoimikunnan loppuraportin hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin
hallintosääntöön tehtäviä muutoksia, jotka yhtä lukuunottamatta otettiin mukaan
viimeiseen päivitykseen.
Yksi muutos jäi kevään 2021 päivitykseen.
Hallintosäännössä on muutettu nämä asiat
yhdistetty tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta
elinympäristölautakunnaksi ja perustettu elinympäristölautakunnan lupajaosto
johtamisjärjstelmätoimikunnan esittämällä ja valtuuston aiemmin päättämällä
tavalla
korjattu virkanimikemuutoksia
lisätty hallituksen päätösvaltaan maininta kaavoituksesta ja elinkeinopolitiikasta
muutettu 79 §:n sisältö päätöksentekovaltuuksien osalta, työnjohdolliset
tehtävät on poistettu tehtäväluettelosta, koska niitä ei tarvitse erikseen päättää
vaan ne kuuluvat suoraan esihenkilön tehtäviin
yllä mainittuun liittyen osavastuualueen tietyiltä esihenkilöiltä on poistettu
tehtävät, jotka ko. pykälän mukaisesti kuuluvat vastuualueen esihenkilöille
yhdenmukaistettu tekstejä palvelualueiden osalta
nuorisovaltuuston edustaja mukaan sivistyslautakuntaan (on jo ollutkin),
perusturvalautakuntaan, elinympäristölautakuntaan ja hallitukseen
Oheismateriaalina on hallintosääntö, josta näkee nyt esitettävät muutokset,
lisäykset punaisella ja poistetut kohdat sinisellä. Lopullinen hallintosääntö on
liitteenä.
Oheismateriaalina on palvelualueiden organisaatiokaaviot. Hallintosäännössä
ratkaisuvaltaa on palvelualueiden johtajilla ja vastuualueiden
esihenkilöillä. Organisaatiokaaviossa on myös osavastuualueet. Niiden esihenkilöillä ei
ole suoraan osavastuualueen esihenkilönä muuta ratkaisuvaltaa, kuin työnjohdolliset
tehtävät ja niitä ei mainta hallintosäännössä.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
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Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
hallintosäännön. Hallintosääntö tulee voimaan toimielinten muutosten osalta uuden
valtuustokauden alusta.
Päätös
Kunnanjohtaja muutti päätösesitystään hallintosäännön §:n 11 osalta niin, että poisti
nuorisovaltuuston edustajan osallistumisoikeuden hallitukseen. Muilta osin esitys on
alkuperäisen esityksen mukainen.
Päätös:
Hallitus muutti yksimielisesti elinympäristölautakunnan lupajaoston kokoonpanon
niin, että jaostossa on lautakunnan jäseniä 2 ja muita jäseniä 3.
Muilta osin hallitus hyväksyi muutetun esityksen.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus, § 39,15.02.2021
Kunnanhallitus, § 156, 07.06.2021
§ 156
Vetovoimatoimikunnan loppuraportti 2021
HMKDno-2021-78
Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Kunnassa tehdään parhaillaan talouden tasapainotusta, jossa menojen kasvun
hillinnän ohella tärkeä näkökulma on kunnan vetovoiman säilyttäminen ja
lisääminen. Tulee olla ryhmä, jonka tehtävänä on edistää Hämeenkyrön vahvuuksien
ja vetovoiman kasvua nykyisiä voimavaroja uudelleen suuntaamalla ja yhteistyötä
aktivoimalla. Ryhmä perehtyy asiantuntijoiden avulla aihealueeseen ja kunnan
strategioihin perustuen, hakee ratkaisuja ja ohjaa organisaatiota toteuttamaan
aihealueen tavoitetta.
Hallitus voi perustaa toimikuntia tiettyjä tehtäviä varten.
Aihealueet, jotka toimikunta toimikautensa aikana käsittelee:
1. Rakentamattomien asemakaavatonttien realisointimahdollisuuksien edistäminen
2. Kaavatonttien uudistumisen edistäminen
3. Haja-asutusalueen kiinteistötarjonnan näkyvyyden edistäminen.
Yhteisenä tavoitteena on rakentamisen lisääminen ja nettomuuttoliikkeen
edistäminen.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus asettaa vetovoimatoimikunnan ja päättää, että
1. toimeksianto on selosteosassa mainittu,
2. valitsee toimikuntaan sopivaksi katsomansa määrän jäseniä
3. toimikunnan sihteerinä ja työn tulosten yhteenvedon laatijana toimii
kunnanjohtaja
4. kunnanjohtaja kutsuu viranhaltijoista kunkin aihealueen nykytilan alustajat
selostamaan asiaa
5. toimikunnan kokouspalkkiot maksetaan hallituksen menoista
6. toimikunnan muistiot saatetaan hallitukselle tiedoksi.
7. loppuyhteenveto tehdään toimikauden lopuksi.
8. toimikausi on toukokuun 2021 loppuun asti.
Päätös
Hallitus hyväksyi esityksen ja valitsi toimikuntaan Heidi Tulosen, Timo Mäkelän, Tiina
Jokelan, Raija Wertergårdin ja Jarmo Kalliolan. Toimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan.
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Kunnanhallitus, 07.06.2021, § 156
Valmistelija / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Vetovoimatoimikunnan loppuraportti
Vetovoimatoimikunta on suorittanut sille annetun toimeksiannon ja laatinut
loppuraportin. Siinä todettujen vetovoimaa vahvistavien toimenpiteiden toteutus on
alkanut, mutta jatkuu ja kehittyy tästä eteenpäin eri osapuolien aktiivisuudesta
riippuen.
Vetovoimatoimikunnan toimeksiannon aiheet kunnan vetovoiman vahvistamisesta
ovat luonteeltaan kaikille osapuolille yhteisesti kuuluvia eikä vain kenenkään omaan
tehtävään kuuluvia aiheita. Kunnan vetovoiman osapuolia ovat kunnan henkilöstö ja
luottamushenkilöt sekä kunnan yhtiöt, paikkakunnan yrittäjät ja yksityiset
kiinteistönomistajat. Viestinnän näkökulmasta osapuolia ovat kaikki hämeenkyröläiset.
Johtopäätöksinään toimikunta toteaa seuraavaa:
Toimikunta pitää tärkeänä, että kunnan vetovoimaan vaikuttavia asioita ja niiden
vahvistamista ja tarvittavia toimenpiteitä käsitellään vuosittain. Luontevasti tämä
liittyy uuden elinympäristölautakunnan toimialaan, mutta kaikkien palvelualueiden
toiminnan esiintuominen on vetovoimaa vahvistavaa toimintaa. Vetovoiman
vahvistamiselle tarvittaisiin vuosittaiset tavoitteet ja työnjako. Vetovoimatoimikunta
antaa tämän loppuraportin kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Vetovoimatoimikunta suosittelee, että seuraavan valtuustokauden alkaessa
kunnanhallitus varmistaa vetovoimatyön jatkuvuuden ja työnjaon osana
kuntastrategian toteuttamista.
Toimikunnan loppuraportti on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus kiittää vetovoimatoimikuntaa käynnistämistään toimenpiteistä vetovoiman
vahvistamiseksi. Hallitus aloittaa seuraavan talousarvion vetovoimatavoitteiden
laatimisen johtoryhmän kautta siten, että jatkolinjauksista vastaa vaalien jälkeen
valittava kunnanhallitus.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
talous- ja hallintojohtaja Paloranta, kunnanjohtaja Alenius
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§ 157
Tietosuojavastaavan nimeäminen 2021
HMKDno-2019-341
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja
sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan
henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen
tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta
yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.
Julkisen sektorin toimijoilla on velvollisuus nimetä tietosuojavastaava.
Tietosuojavastaavan tehtävänä on mm. seurata henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuutta ja auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön asettamat
velvoitteet. Tietosuojavastaavan tehtävänä on myös toimia yhteyshenkilönä sekä
rekisteröidyille että valvontaviranomaisille henkilötietojen käsittelyyn littyvissä
kysymyksissä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on julkistettava ja ne on ilmoitettava
valvontaviranomaiselle. Tietosuojavastaava ei kuitenkaan ole vastuussa
henkilötietojen käsittelyn lain mukaisuudesta vaan vastuu kuuluu edelleen
organisaation johdolle. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tietosuojavastaava on nimetty
erikseen.
Tietosuojasta huolehtiminen kuuluu kunnassa kaikille. Tietosuojaryhmä toimii
tietosuojavastaavan työn tukena.
Hallitus on valinnut kokouksessaan 16.8.2019 tietosuojavastaavaksi
elämänlaatupalvelujen esimiehen, kirjastonhoitaja Liisa Nerosen 1.10.2019 alkaen.
Tietosuojavastaan tehtävän hoito siirretään hallintopalveluihin hallintosuunnittelijalle
(aiempi virkanimike asianhallintasuunnittelija). Tietosuojavastaavan varahenkilönä
toimii elämänlaatupalvelujen esimies Neronen.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus nimeää tietosuojavastaavaksi 1.8.2021 alkaen hallintosuunnittelija Salla
Tenhon.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valittu, varahenkilö, lautakunnat
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§ 158
Nuorisovaltuuston aloite Nysse-alueeseen mukaan pääsemiseksi
HMKDno-2020-425
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta, Antero Alenius
tiina.paloranta@hameenkyro.fi, antero.alenius@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja, kunnanjohtaja
Liitteet

1 Nuorisovaltuuston lisävastaus, nysse-aloite
Nuorisovaltuuston edustaja Vilja Martikainen on jättänyt valtuuston kokouksessa
16.11.2020 seuraavan aloitteen:
"Toin kuultavaksenne nuorisovaltuuston Nysse-aloitteen.
Julkisen liikenteen pitäisi mielestämme olla Hämeenkyrössä edullisempaa, kätevämpää ja
kattavampaa.
Hämeenkyröstä kulkee arkisin 13 vuoroa Tampereelle, viikonloppuisin kuusi. Mielestämme
tämä on aivan liian vähän. Ylöjärven vajaan viiden tuhannen asukkaan Metsäkylästä
menee arkisin Tampereen suuntaan lähes 50 vuoroa, joista noin 35 on Nyssen. Emme ole
yhtään sen kauempana kuin monet muutkaan alueet, joissa jo nautitaan sinivalkoisesta
linja-autosta. Sillä pääsee Tampereelle nykyään Viljakkalasta, Vesilahdelta ja
Valkeakoskelta, miksi ei Hämeenkyröstä?
Kunta tukee jo nyt bussilla kulkevia Hämeenkyrö-lipulla, mutta se soveltuu pääasiassa
sopivan säännölliseen työssäkäyntiin eikä se kelpaa Nysseen. Nyssellä liput Hämeenkyröstä
Tampereelle ja takaisin maksaisivat nykyistä vähemmän ja lippuvalikoima monipuolistuisi.
Lisäksi Nyssen kertalipulla pääsee matkustamaan aikarajan sisällä eikä jokaiseen bussiin
tai ratikkaan tarvitse ostaa uutta lippua.
Hämeenkyrö on Hinku-kunta eli olemme sitoutuneet tavoitteeseen vähentää 80 % päästöjä
vuoteen 2030 mennessä. Oletamme, että Hämeenkyrö pitää kiinni sitoumuksestaan.
Julkiseen liikenteeseenn panostaminen edistäisi myös tätä tavoitetta.
Hämeenkyrö on kärsinyt pitkään muuttajien vähyydestä, vaikka Hämeenkyrössä on
esimerkiksi Tamperetta halvempi asua. Paremmat bussiyhteydet tekisivät Hämeenkyrössä
asumisesta entistä edullisempaa ja markkinoimalla kuntaamme maaseutuna, jossa voi
pärjätä julkisilla, olisi iso valtti.
Nuorisovaltuuston valtuuttamana esitän, että tehdään selvitys, onko Nyssen hankkiminen
mahdollista sekä mitä kustannuksia ja vaikutuksia sillä olisi."
Laki liikenteen palveluista määrää palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut tieliikenteen
toimivaltaiset viranomaiset. Tampereen alueen seudullisena viranomaisena toimii
Tampereen joukkoliikennelautakunta. Sen alueeseen Tampereen ohella
kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja
Ylöjärvi. Hämeenkyrön osalta toimivaltainen viranomainen on elinkeino-, liikenne - ja
ympäristökeskus Pirkanmaan Ely. Toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä on päättää
toimivalta-alueen tai sen osan julkisen henkilöliikenteen palveluista. Suunnittelussa
asiakkaiden liikkumistarpeisiin perustuvat markkinaehtoiset ja julkisesti hankitut
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palvelut on sovitettava yhteen. Toimivaltaisen kunnallisen viranomaisen järjestämä
liikennepalvelu voi vähäisessä määrin ulottua varsinaisen toimivalta-alueen
ulkopuolelle.
Tampereen joukkoliikennelautakunnan toiminta on aloitteessa mainittua Nysse-
aluetta. Hämeenkyrön ei ole mahdollista päästä mukaan toimintaan lainsäädäntöä
muuttamatta.
Muutamalla kunnalla on sopimus Nysse-alueen kanssa. Sopimuksen perusteella kunta
ostaa palvelun suunnittelun, järjestämisen, lipputuotteen ja infojärjestelmän. Kunta
maksaa palvelun tuottamisesta.
Nyssen linjauksena on, että se ei laajenna toimintaa. Asiaa on selvitetty ja pidetty
neuvottelu Tampereen kaupungin joukkoliikennejohtajan kanssa.
Nuorisovaltuustolle esitettiin tarkennettu lisäkysymys asiasta ja kerrottiin, että Nysse-
alueeseen ei päästä mukaan. Tarkoituksen oli saada selville, mikä on kulkemiseen
liittyvä suurin ongelma, jotta ratkaisua voitaisiin alkaa miettiä muulla
tavoin. Nuorisovaltuuston vastaus on liitteenä. Nuorisolla on selkeä ja perusteltu tarve
saada kulkea Tampereelle nykyistä edullisemmin ja myös aikana, jolloin nykyiset
yhteydet eivät toimi.
Joukkoliikenneyhteyksien taajuus määritellään muutaman vuoden välein
päivitettävässä palvelutasomäärittelyssä. Nykyinen määrittely on tehty vuosille 2020 -
2023. Sen mukaisesti Hämeenkyrö - Ylöjärven raja (toimivaltaisen viranomaisen
raja) kuuluu liikennöintiajan ja vuorotiheyden perusteella luokkaan VI. Sen mukaisesti
liikennöinti on järjestetty näin:
ma -pe 7.00/8.00 - 17.00
la, su tarpeen mukaan
ruuhka-aikana (n. 7-9 ja 15-17), 3-5 vuoroa/suunta/vrk
arjen varhaisiltana ei vuoroja
la ja su 0-2 vuoroa/suunta/vrk
Ely-keskus toimivaltaisena viranomaisena hyväksyy palvelutasomäärittelyn.
Kunta pystyy ostamaan lisäksi vuoroja palvelutasomäärittelyn tuottaman liikenteen
lisäksi tai tukemaan liikennettä muilla tavoin. Hämeenkyröllä on käytössään
Hämeenkyrö-lippu. Se on palvelusetelimuotoinen rahoitus, joka on käytössä
Länsilinjan, Paunun ja Rautaveden liikenteen linja-autoissa. Lippua myydään
hämeenkyröläisille. Lipulle ladataan 30 matkaa, jotka tulee käyttää 60 päivän aikana.
Lipulla voi matkustaan Hämeenkyrössä, Hämeenkyröstä tai Hämeenkyröön.
Nuorisovaltuuston kokoukseen 20.5.2021 osallistui kunnanjohtaja ja Teams-yhteydellä
Länsilinjat Oy hallintojohtaja Kari Keinonen. Kokouksessa käsiteltiin perusteellisesti
joukkoliikenteen järjestämisen hinnoittelun edellytykset ja kuntien lipputuki sekä
Nysseliikenteessä että palvelusetelimuotoisessa Hämeenkyrölipussa. Todettiin, että
vuorojen lisääminen edellyttää kasvavaa käyttäjämäärää ja kunnan tukea asiakkaan
lipun hintaan. Kunnanjohtaja totesi, että kunnan tukitaso Hämeenkyrölippuun
käsitellään seuraavan kerran vuoden 2022 talousarviota valmisteltaessa, mutta sen
korottaminen tuskin on mahdollista.
Nuorisovaltuusto selosti kokuksessa nuorten tarpeita Hämeenkyrölipun hinnoittelun
uudistamiseksi. Kari Keinonen totesi, että saada aikaan lippumalli, jossa latauskertoja
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olisi vähemmän ja voimassaolo olisi kuukautta pidempi eli kolme kuukautta. Tämä
lippumuoto olisi ostohinnalta edullinen ja soveltuisi käyttäjälle, jolla matkustustarvetta
on suunnilleen vain kerran viikossa. Tämä tuote ei vaikuttaisi asiakkaan,
liikenteenharjoittajan tai kunnan kustannusosuuteen.
Lisäksi todettiin, että nykyisen Hämeenkyrölipun edullisuus (4,33 e/suunta) ja kunnan
sisäisessä liikenteessä 1,66 e/suunta) tulisi saada tiedotettua nykyistä tehokkaammin.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se
1. toteaa hallituksen jatkavan asian valmistelua yhdessä nuorisovaltuuston kanssa
tavoitteena löytää ratkaisu nuorison edullisempaan kulkumahdollisuuteen
Tampereelle julkisella liikenteellä
2. toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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§ 159
Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat
Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat
pykälän oheismateriaalina.
Päätökset ajalla 25.5.-31.5.2021:
Kunnanjohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Talous- ja hallintojohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Henkilöstöpäällikkö: viranhaltijapäätökset 11-12/2021
Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa
kunnan nettisivuilta):
sivistyslautakunta 26.5.2021
tarkastuslautakunta 25.5.2021
kunnanvaltuusto 24.5.2021
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 160
Otto-oikeuspykälä
Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.
Päätökset aikavälillä 25.5.-31.5.2021:
Hoitotyön päällikkö
Viranhaltijapäätös:
§ 3 Sairaanhoitaja, asumispalvelut/Kurjenmäkikoti, vakanssi nro 3028, 01.06.2021
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 161
Ilmoitusasiat
1. Sivistysjohtaja Levänen ja henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen selostavat yt-
menettelyn etenemistä.
2. Henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen selostaa työsterveyshuollon
kilpailutusta. Asia tulee hallituksen päätettäväksi 14.6.
kokouksessa. Henkilöstöpäällikkö selostaa myös palkanlaskennan kilpailutusta.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§150, §151, §152, §153, §154, §155, §156, §158, §159, §160, §161
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
§157
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

