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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
16.02.2021

16.02.2021

Päivi Leskinen

Rauno Mäki

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä hallintotalossa (Härkikuja 10b) 16.2.2021 ja
julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi)
kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 16.2.2021.

Erja-Riitta Myllymäki, hallintopalvelusihteeri
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§ 34
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialistalle §:t: 34 - 45.
Kokoukseen osallistutaanTeams-järjestelmän kautta. Hallintosäännön 8 §
mahdollistaa kokouksen pitämisen sähköisenä.
Päätös
Todettiin.
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§ 35
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Päivi Leskinen ja Rauno Mäki.
Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja
tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.
Päätös
Valittiin.
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§ 36
Ajankohtaiset asiat
Kunnanjohtaja selostaaa ajankohtaisia aiheita mm:
Koulutuskuntayhtymä Saskyn ajankohtaiset asiat
Päätös
Kuultiin kunnanjohtajan selostukset.
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Kunnanhallitus, § 130,24.08.2020
Kunnanhallitus, § 37, 15.02.2021
§ 37
Asemakaavamuutos Kyrönkatu 6, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kolme
luonnosvaihtoehtoa nähtäville
HMKDno-2020-279
Kunnanhallitus, 24.08.2020, § 130
Valmistelijat / lisätiedot:
Helena Ylinen, Mia Saloranta
helena.ylinen@hameenkyro.fi, mia.saloranta@hameenkyro.fi
kaavoitusarkkitehti, kaavasuunnittelija
Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kyröskoskella ja siinä on kolme kiinteistöä, 108-411-
1-215 Kaivola (0,1040 ha), 108-411-1-237 Niskala (0,1330 ha) ja 108-411-1-233 Mäntylä
(0,1400 ha). Kiinteistöt muodostavat yhtenäisen alueen Kyrönkadun ja Koulukadun
kulmaan osoitteissa Kyrönkatu 6 ja Koulukatu 40-42 ja niiden pinta-ala on yhteensä
0,3770 ha. Alueen naapureina Koulukadulla on asuinpientaloja ja Alasentien puolella
palveluasumisyksikkö Jaakonkoti.
Kyrönkatu 6:ssa sijaitsee tyhjillään oleva asuinrakennus, arviolta 1890-luvulla
rakennettu entinen mäkitupa pihapiireineen. Kiinteistöt Koulukatu 40 ja 42 ovat
rakentamattomia ja ne ovat aikoinaan olleet em. asuinkiinteistön peltoa.
Kaavoitustilanne: Voimassa olevan asemakaavan (kv hyv. 1.3.1999) mukaan alueella
on asuinrivitalojen kortteli AR, tontit 12 ja 13, kerrosluku enintään 1 ½,
rakennusoikeus yhteensä enintään 650 kem2. Alue lukeutuu
maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön "Kyröskosken
tehdasyhdyskunnan asuinalueet" (kohde numero 25, Pirkanmaan maakuntakaava
2040, mkv hyv. 27.3.2017). Alueella on vireillä Hämeenkyrön keskustan osayleiskaavan
2040 laatiminen. Keskustan osayleiskaavan alueelle on kunnan tilaamana vuonna
2017 laadittu yleiskaavatasoinen kulttuuriympäristöselvitys, jonka mukaan Kyrönkatu
6:n päärakennus kuuluu arvoluokkaan 1.
Kyrönkatu 6 on saanut kunnalta purkuluvan keväällä 2020. Purkulupaprosessiin
sisältyivät mm. Pirkanmaan maakuntamuseon ja kunnan kaavoituksen lausunnot,
jotka kiinteistön vaurioiden ja huonon kunnon vuoksi puolsivat lupaa.
Asemakaavamuutos pohjautuu alueen yksityisten maanomistajien hakemukseen.
Kunta vastaa kaavamuutoksen laatimisesta, koska voimassa olevassa asemakaavassa
ei ole huomioitu maakuntakaavassa esitettyä Kyröskosken tehdasyhdyskunnan
maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Myöskään voimassa
olevan asemakaavan mahdollistamat AR-korttelin rivitalot eivät kaavoituksen nykyisen
suunnittelukäsityksen mukaan rakennustyyppinä sovellu maakunnallisesti arvokkaan
Koulukadun varren mittakaavaan ja yleisilmeeseen. Lisäksi rivitalojen rakennusalat
sijaitsevat kiinteistöllä liian ahtaasti siten, että asuntokohtaisten viihtyisien näkymien
ja ulko-oleskelualueiden sekä pysäköinnin järjestäminen olisi korttelissa hankalaa.
Asemakaavoituksen yhteydessä tutkitaan uuteen tietoon pohjautuen esitettävien
uudisrakennusten soveltuvuus lähiympäristön mittakaavaan ja maisemaan. Voimassa
olevassa kaavassa esitettyä rakennusoikeuden määrää voidaan joutua nykyisestä

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
15.02.2021

3/2021

7 (23)

jonkin verran vähentämään. Asemakaavamuutoksen myötä alue voidaan saada
ajanmukaisena rakentamisen piiriin. Alustavana tavoitteena voisivat olla esimerkiksi
kaksi paritalon rakennuspaikkaa. Asemakaavamuutoksen yksityiskohdat ja lopputulos
varmistuvat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen asemakaavaprosessin myötä.
Lisätietoja alueesta on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 37
Valmistelija / lisätiedot:
Helena Ylinen
helena.ylinen@hameenkyro.fi
kaavoitusarkkitehti
Liitteet

1 Kyrönkatu_6_OAS_ja_luonnokset_15022021.pdf
Asemakaavamuutokseen on yhteistyössä viranhaltijoiden ja maanomistajien kanssa
laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kolme alustavaa luonnosta
mielipiteiden saamista varten.
Vaiheen jälkeen laaditaan yksi asemakaavamuutoksen ehdotuksen aineisto:
kaavakartta, merkinnät ja määräykset sekä selostus.

Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus asettaa nähtäville asemakaavamuutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelman ja kolme luonnosvaihtoehtoa mielipiteiden saamista varten.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kaavoitusarkkitehti Ylinen (toimeenpanovastuu)
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§ 38
Tarkastusinsinöörin viran lakkauttaminen ja rakennustarkastajan 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.
Elinympäristöpalveluissa ympäristöpalvelujen vastuualueella on tapahtunut
henkilöstöresurssien osalta muutoksia ja toiminnan eheyden varmistamiseksi ja
edelleen kehittämiseksi on tarpeen lakkauttaa nykyinen, 1.3.2021 alkaen tyhjänä oleva
tarkastusinsinöörin virka ja perustaa kuntaan toinen rakennustarkastajan virka ja
vakanssi.
Asian oheisaineistona on elinympäristöjohtajan perustelumuistio.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
lakkauttaa 1.3.2021 alkaen tarkastusinsinöörin viran ja vakanssin (vak.nro 5017)
perustaa rakennustarkastajan viran ja vakanssin (vak.nro 5020)
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Elinympäristöjohtaja Asula-Myllynen, palkat/Mäkelä, henkilöstöpäällikkö Hirvonen-
Ylinen
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§ 39
Vetovoimatoimikunnan perustaminen 2021
HMKDno-2021-78
Valmistelija / 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.
Tiedoksi
kunnanjohtaja Alenius, valitut, luottamushenkilöpalkat Vuorinen,
hallintopalvelusihteeri Myllymäki
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Perusturvalautakunta, § 5,20.01.2021
Kunnanhallitus, § 28,08.02.2021
Kunnanhallitus, § 40, 15.02.2021
§ 40
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
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hyvinvointiin vaikuttavia ja ennaltaehkäiseviä matalankynnyksen toimintoja
kehittäessä kunnassa on tehtävä poikkihallinnollista yhteistyötä sekä kunnan
palvelualueiden välillä että yhdessä yhdistysten ja järjestön kanssa.
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
Valmistelijat / 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
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Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
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.

Kunnanhallitus, 15.02.2021, § 40
Valmistelija / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2021-2025, kh 8.2.2021
Perusturva antoi vastineen ohjelmasta saatuihin kommentteihin. Kommentit eivät
antaneet aihetta tehdä ohjelmaan muutoksia, mutta ne otetaan huomioon ohjelmaa
toteutettaessa.
Kunnassa ikääntyneiden hyvinvointiasiat ovat kuntastrategian mukaisesti tärkeitä ja
niihin halutaan kiinnittää edelleen paljon huomiota ja kehittää ikääntyneiden
hyvinvointia edistäviä toimia osana koko kunnan hyvinvointitehtävää. Tämä on erittäin
ajankohtaista nyt kun parhaillaan suunnitellaan eri asukasyhmiä palvelevaa
asuntotuotantoa Hollitien tontinvarausalueelle.
Vanhusneuvoston toimintaa kehitetään, jotta sen kautta saadaan ikääntyvän väestön
ääni kuuluviin ja sitä käytetään myös lausuntojen antajana ja kommentoijana
ikääntyviä koskevissa asioissa. Uuden valtuustokauden alussa muodostetaan uusi
vanhusneuvosto ja siinä yhdessä käydään neuvoston toimintaohje ja -tavat läpi, jotta
ne vastaavat myös mahdollisen sote-uudistuksen johdosta muuttuvaan tilanteeseen.
Kunta toimii paikallisesti monella tavalla ikäystävällisen kunnan toimintaperiaatteiden
mukaisesti. Liittyminen kansainväliseen verkostoon ei tuo toimintaan
uutta konkretiaa vaan sitoo käytännön resursseja eikä siksi tässä vaiheessa katsota
tarkoituksenmukaiseksi liittyä verkostoon. Verkostojäsenyyttä vaikuttavampaa on
arkinen paikallisen tason toiminta niin, että kaikenikäisillä kuntalaisilla on hyvä olla ja
jokaisen hyvinvointiin kiinnitetään huomiota.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Hämeenkyrön ikääntyvän väestön
hyvinvointisuunnitelman 2021 - 2025.
Asian käsittely:
Keskustelun kuluessa Vilho Ponkiniemi teki muutosesityksen.
Päätösesitykseen lisätään teksti:
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"Hämeenkyrön kunta liittyy Ikäystävällisten kuntien verkostoon ja hyödyntää myös
sen esiin nostamia hyviä käytänteitä toiminnassaan ikääntyvien kuntalaisten
hyvinvoinnin lisäämiseksi."
Päätettyään keskustelun, puheenjohtaja totesi, että kukaan ei kannattanut
esitystä. Puheenjohtaja totesi Ponkiniemen esityksen raukeavan kannattamattomana.
Päätös
Hallitus hyväksyi esityksen.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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§ 41
Talouden tasapainotusohjelma 2021, ohjeistus
HMKDno-2021-84
Valmistelija / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Valtuuston 14.12.2020 hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa todettiin, että
toimintakate on 60 milj. euroa. Se on 2,7 milj euroa ja 4,8 % enemmän
kuin alkuperäinen talousarvio 2020 ja 2,6 milj euroa ja 4,5 % enemmän kuin
muutostalousarvio. Tilinpäätökseen 2019 verrattuna kasvua on 4 milj. euroa,
7,3 prosenttia.
Verotuloarvioksi arvioitiin 39 milj. euroa. Se on 590 000 euroa ja
1,5 % muutostalousarviota 2020 enemmän. Valtionosuudet ovat 23,4 milj.
euroa. Ne ovat 2,1 euroa ja 8,2 % vähemmän kuin muutostalousarviossa 2020.
Vuosikate on siten 1,6 milj. euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Vuoden
2021 tilikauden tulos talousarviossa on negatiivinen 3,3 milj.
euroa. Investointiohjelman eurotaso on 5 milj. euroa.
Talousarviokirjaan sisältyi talouden tasapainotusohjelman aloittaminen pääkohdittain
seuraavasti:
Pysäyttävä taloustilanne – talouden tasapainottamisen tarve syntyy
Talousarvioesitys vuodelle 2021 sisältää kolmen miljoonan euron (5,2 %) kasvun
toimintakatteeseen (verrattuna vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon), jota ei ole
mahdollista rahoittaa verorahoituksella ja johtaa siten suureen 3,1 milj euron
alijäämään. Talousarviokehyksen ylittyminen 3 milj. eurolla todettiin kokonaisuutena
3.11.2020 eli viikkoa ennen lautakuntakäsittelyitä. Ennen lautakuntakäsittelyitä
palvelualueet löysivät joitakin säästöjä, mutta ne eivät muuttaneet suuruusluokkaa.
Tilanne osoittaa sen, että palvelutuotannon tarpeet kasvavat nyt selvästi nopeammin
kuin verorahoituksen mahdollisuudet. Hämeenkyrön toimintojen laatutaso on korkea,
palveluvalikoima monipuolinen ja niitä käytetään hyvin ja kysyntä näyttää joiltakin
osin kasvavan selvästi. Asukasluku ei kuitenkaan ole vuoden 2017 jälkeen kasvanut,
joten vanhempien ikäluokkien osuuden kasvu selittää pääosan palvelutarpeen
kasvusta. Tilanteen äkillisyys on yllättävää, uhkaava menokasvu ei näy vielä tämän
vuoden toteutumassa.
Johtopäätös
Vuoden 2021 talousarvio joudutaan hyväksymään pahasti alijäämäisenä, mutta
samalla on päätettävä, että sitä ei voida sellaisenaan toteuttaa, vaan tilanteen
korjaamiseen tarvitaan kuntalain tarkoittama talouden tasapainottamisohjelma
suuruusluokaltaan 5 milj. euroa ja kestoltaan kolme vuotta (tämä on vasta alustava
linjaus). Se hyväksytään erillisenä asiakirjana vielä tämän valtuustokauden aikana ja
samalla sen perusteella hyväksytään myös muutostalousarvio 2021, jolla korjataan nyt
käsiteltävä talousarvio myös käytännössä toteutettavalle tasolle.
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Tasapainottamisen lähtökohdista talousarviossa todetaan mm. seuraavaa:
Tasapainottamiseen on kaksi pääasiallista lähtökohtaa (menovaikutukset ja
tulovaikutukset), joita molempia tullaan tarvitsemaan:
Toimintakate ei voi kasvaa nyt esitetyllä tavalla vaan tilanne edellyttää keskeisten
toimintojen tuottavuuden kehittämistä sekä muiden toimintojen ja
toimintatasojen supistamista. Tuottavuuden kehittäminen edellyttää uudenlaisia
toimintatapoja ja toimintojen supistaminen palvelustrategiassa tehtäviä
valintoja. Tarkastelussa on oltava myös henkilöstömenot ja palveluiden ostot.
Verotulojen ja valtionosuusrahoituksen on vahvistuttava, joka edellyttää
positiivista väestö- ja työllisyyskehitystä. Nämä molemmat edellyttävät aktiivista
vetovoiman ja pitovoiman kehittämistä kaikissa toiminnoissa eli myös tarkasti
kohdistettuja panostuksia ja investointeja.
Perinteinen talouden sopeuttaminen ja tasapainottaminen kohdistuu ensisijaisesti
nopeisiin menoleikkauksiin ja kohdistuu usein kaikkeen mahdolliseen ja aikaansaa
suuren epävarmuuden henkilöstöön ja viimeistään säästötavoitteiset lomautukset
vielä vahvistavat passivoivan ilmapiirin. Nämä eivät ainakaan edistä kunnan
vetovoiman vahvistamista. Tuloksekkaampi toimintatapa on vaikuttaa ensisijaisesti
toiminnan muuttumiseen ja uudistamiseen, joka saa varmemmin aikaan toivotut
pysyvät talousvaikutukset. Se edellyttää, että henkilöstö ymmärtää muutoksen
tärkeyden ja on mukana ratkaisuja hakemassa ja toteuttamassa.
Talousarviossa ei siis vielä määritelty sitä, mille tasolle toimintakate pitää supistaa,
millaiseksi muodostuu vuosikate ja mikä on tavoiteltava tulos vuodelle 2021. Ei
myöskään määritelty vielä sitä, mikä on eri palvelualueiden osuus toimintakatteen
säästövelvoitteesta. Vain karkea suuruusluokka edessä olevasta
tasapainotustarpeesta oli nähtävissä, koska verorahoituksen suuruusluokasta ei ollut
varmuutta.
Tilanne on tammikuussa 2021 tarkentunut kun on saatu tiedot verotuloista ja
valtionosuuksista. Talousarvion taloudenhoito-ohjeet vuodelle 2021 olivat
kunnanhallituksessa tiedoksi 25.1.2021.
Niissä todettiin seuraavaa:
Tänä vuonna käyttösuunnitelmat tehdään vasta huhtikuun jälkeen, kun ensin on
hyväksytty talouden tasapainottamisohjelma ja siihen sisältyvä muutostalousarvio
vuodelle 2021. Investointiosan käyttösuunnitelma tehdään kuitenkin heti alkuvuonna
teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi lautakunnan alaisten hankkeiden osalta.
Talousarviossa 2021 hyväksytyt määrärahat eivät ole täysimääräisesti käyttävissä, sillä
talousarviomuutos tehdään huhtikuussa.
Vuoden 2021 verotuloarvioksi on nyt tarkentumassa 40,5 milj. euroa. Se on 1,5 milj.
euroa talousarviota enemmän. Valtionosuudet tulevat olemaan 23,4 milj. euroa eli
sama taso kuin talousarviossa. Verotulolisäys pienentää talousarvion alijäämää 3,3
milj. eurosta 1,8 milj. euroon.
Lisäksi tammikuussa on saatu käyttöön kestävä kuntatalousverkoston tuottama
massiivinen laskenta-aineisto Hämeenkyrön kunnan toimintojen kustannustasosta
painelaskelmineen.
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Tasapainottamisen lähtökohtana on toimintakatteen kasvun estäminen. Siksi
lähtökohdaksi on valittu valmistumassa olevan tilinpäätöksen 57,7 milj. euron
toimintakatetaso eikä talousarvion mukainen 60,2 milj. euron toimintakate.
Oheismateriaalina olevassa aineistossa on tavoiteltavaksi toimintakatetasoksi valittu
58,4 milj. euroa, joka perustuu välttämättömään korotustarpeeseen (keskimäärin
1,8 %), joka toiminnassa tarvitaan poikkeuksellisen tilinpäätösvuoden jälkeen. Tämän
toimintakatetason perusteella on asetettu toimintamenojen enimmäistasot
palvelualueille käyttösuunnitelmien laatimiseksi. Näillä luvuilla laaditaan
muutostalousarvio 2021.
Mikäli palvelualueet pysyvät toteuttamaan käyttösuunnitelmat annetulla
enimmäismäärällä, se merkitsee 1,6 milj. euron kevennystä toimintakatteeseen.
Yhdessä 1,5 milj. euron verotulolisäyksen kanssa tasapainottava vaikutus on 3,1 milj.
euroa.
Edellä olevien verorahoitus- ja toimintakatelaskelmien perusteella pystytään
määrittelemään vuosikatetavoitteeksi 4,8 milj. euroa ja alijäämän välttäminen lähes
kokonaan olisi mahdollista 2021. Silti pysyvää, pidempivaikutteista tasapainotusta
tarvitaan, koska 2022 talousarvion tasoon ei näillä näkymin ole korotusvaraa.
Talouden tasapainottumisen onnistuminen 2021 helpottaa vuoden 2022 toiminnan ja
talouden suunnittelua.
Valmistumassa olevan tilinpäätöksen ennakoidaan olevan 1,6 milj. euroa ylijäämäinen
ja taseen ylijäämäksi jää siten 0,8 milj. euroa. Valmistuvan tilinpäätöksen eurot eivät
vielä ole lopullisia ja ne voivat vielä muuttua.
Oheismateriaalina hallitukselle on taulukko talouden tasapainotuksen euromäärien
jakautumisesta palvelualueille sekä vertailutietoja. Sarakkeessa muutostalousarvio
(mta) ovat palvelualueille kaavaillut muutostalousarvion ulkoiset nettoluvut.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
1. käy alustavan keskustelun tasapainottamisohjelman sisällöstä, jotta se toteuttaa
valtuuston edellyttämää talouden tasapainotusta ja edellytettyä
muutostalousarviota
2. asettaa kunnan toimintakatetavoitteeksi 58,4 milj. euroa ja palvelualueille
käyttösuunnitelmien laadinnan raamit oheismateriaalin mukaisesti
3. ohjeistaa lautakunnat tekemään käyttösuunnitelmatasoiset
muutostalousarvioesitykset siten, että lautakuntakäsittelyviikko on 15.3.2021
alkava viikko.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
lautakunnat
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§ 42
Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat
Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat
pykälän oheismateriaalina.
Päätökset ajalla 2.2.-8.2.2021:
Kunnanjohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Talous- ja hallintojohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Henkilöstöpäällikkö: ei viranhaltijapäätöksiä
Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa
kunnan nettisivuilta):
tekninen lautakunta 2.2.2021
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 43
Otto-oikeuspykälä
Hallintosäännön 17 ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.
Päätökset aikavälillä 2.2.-8.2.2021: ei otto-oikeutteen oikeuttavia päätöksiä.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus toteaa, että 2.2.-8.2.2021 ei ole otto-oikeuteen oikeuttavia päätöksiä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 44
Ilmoitusasiat
1. Kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen selostaa valmistelemaansa kaava-asiaa ennen
kokousta.
2. Hallituksen kiertokansiossa on viimeistään perjantaina selostus Heinijärven
koulun leasingrahoitteisen varhaiskasvatusyksikön lunastamisesta kunnalle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 45
LISÄPYKÄLÄ: Luottamushenkilöiden eronpyynnöt, keskusvaalilautakunnan täydennysvaali,
Suikka
HMKDno-2017-67
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Petteri Suikka on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä 11.2.2021.
Eronpyynnön syynä on se, että hän on ehdokkaana 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
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että se
1. myöntää Petteri Suikalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
2. valitsee uuden jäsenen Suikan tilalle keskusvaalilautakuntaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§34, §35, §36, §37, §40, §41, §42, §43, §44, §45
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
§38, §39
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

