Hämeenkyrö
Kunnanhallitus
Aika

13.09.2021, klo 16:30 - 19:49

Paikka

Terveyskeskuksen ruokala

Pöytäkirja
13.09.2021

18/2021

1 (29)

Käsitellyt asiat
§ 216

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 217

Pöytäkirjan tarkastus

§ 218

Ajankohtaiset asiat

§ 219

Lausuntopyyntö valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2022-2029

§ 220

Saskyn yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta 2021

§ 221

Määräaikaisen viran perustaminen Oppilaanohjauksen kehittämishankkeen
vuoksi välille 1.9.2021 - 31.12.2022

§ 222

Yhteistoimintamenettelyn ja -neuvottelujen käynnistäminen: Pirkanmaan
hyvinvointialue

§ 223

Sopeuttamisohjelma

§ 224

Yrityspalvelut Oy:n aseman ja elinkeinopolitiikan toimintatavan uudistaminen

§ 225

Elinkeinojohtajan viran perustaminen

§ 226

Elinkeinojohtajan viran aukijulistaminen

§ 227

Elinkeinopoliittinen työryhmä (ELPO) 2021

§ 228

Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat

§ 229

Otto-oikeuspykälä

§ 230

Ilmoitusasiat

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
13.09.2021

18/2021

2 (29)

Saapuvilla olleet jäsenet
Rauno Mäki, puheenjohtaja
Timo Mäkelä, 1. varapuheenjohtaja
Esa Järvenpää, 2. varapuheenjohtaja
Heidi Tulonen
Janne Mäkinen
Katariina Pylsy
Kirsi Parhankangas
Päivi Hiltunen
Raija Westergård
Muut saapuvilla olleet
Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, sihteeri
Antero Alenius, kunnanjohtaja
Maarit Lepistö
Heikki Uusitalo
Janne Kantti
Allekirjoitukset

Rauno Mäki
Puheenjohtaja

Tiina Paloranta
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
14.09.2021

15.09.2021

Heidi Tulonen

Katariina Pylsy

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.
hameenkyro.fi) kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 15.9.2021.

Erja-Riitta Myllymäki, hallintopalvelusihteeri
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§ 216
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialistalle §:t: 216 - 230.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 217
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heidi Tulonen ja Katariina Pylsy.
Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja
tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.
Päätös
Valittiin.
Hallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen ja kuuli tilapalvelupäällikkö
Jääskeläistä ja henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylistä.
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Ajankohtaiset asiat
Kunnanjohtaja selostaa ajankohtaisia valmistelussa olevia asioita.
Päätös
Kunnanjohtaja selosti ajankohtaisia asioita.
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§ 219
Lausuntopyyntö valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2022-2029
HMKDno-2021-469
Valmistelija / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Väylävirasto, perustelut
Väylävirasto pyytää lausuntoja luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi
vuosille 2022-2029. Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen
investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne
12 –suunnitelman, toimeenpanoa.
Aineisto on luettavissa www.lausuntopalvelu.fi valtion väyläverkon investointiohjelma
vuosille 2022-2029. Tarkempi linkki: Lausunto - Lausuntopalvelu. Lausuntoja
pyydetään 15.9.2021 mennessä.
Vuosien 2022-2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus
rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.
Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousarvioesityksen valmistelussa.
Investointiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja
hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Jo päätetyt
kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly
investointiohjelmaan.
Lausuntokierroksella saatu palaute käydään läpi, ja huomioidaan kokonaisuus
vaikuttavuuden kautta valtion väyläverkon investointiohjelman viimeistelyssä sekä
seuraavan investointiohjelman valmistelussa.
Investointiohjelman hankkeet ovat valikoituneet hankekoreihin (1A ja 1B) hankkeen
kiireellisyyden ja toteuttamisvalmiuden mukaan. Hankekoriin 1A sisältyvien
hankkeiden suunnitelmavalmius on riittävä päätöksentekoa varten tai ne ovat
muutoin kiireellisiä. Hankekoriin 1B sisältyvät hankkeet edellyttävät vielä
jatkosuunnittelua ennen hankkeiden toteuttamista.
Investointiohjelman talouskehys pohjautuu Liikenne 12 -suunnitelman taloudelliseen
kehykseen ja rahoituksen kohdentamista koskeviin linjauksiin. Investointiohjelman
talouskehys tarkistetaan ja päivitetään Liikenne 12 -suunnitelman päivityksen
yhteydessä, ja ohjelmaa toteutetaan kulloinkin käytettävissä olevan rahoituksen
mukaisesti. Jo päätetyt hankkeet ja avustukset toteutetaan tehtyjen päätösten
mukaisesti. Investointiohjelman kaikkien väylämuotojen uusien kehittämishankkeiden
talouskehys on noin 2 475 milj. euroa. Osa investointiohjelman ajanjaksolla
käynnistettävistä kehittämishankkeista jatkuu vuoden 2029 jälkeen (esimerkiksi
pitkäkestoinen ratahanke tai investointiohjelman loppupuolella käynnistettävä
tiehanke). Investointiohjelman talouskehys sisältää 450 milj. euroa näiden jatkuvien
hankkeiden rahoitusta vuodesta 2030 eteenpäin. Investointiohjelman kaikkien
väylämuotojen perusväylänpidon talouskehys on noin 800 milj. euroa.
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Investointiohjelman maantieverkon kehittämisen talouskehys on 1 030 milj. euroa,
joka sisältää jatkuvia hankkeita 150 milj. eurolla vuodesta 2030 eteenpäin. Maanteiden
hankekokonaisuus perustuu Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden ja strategisten
linjausten sekä liikenneverkon strategisen tilannekuvan lisäksi Liikenne 12 -
suunnitelmassa esitettyihin kehittämisen teemoihin. Teemat koskevat pääväylien
kehittämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamista muulla tieverkolla
sekä valtion osallistumista yhteisrahoitteisesti ja sopimusperusteisesti muiden kuin
MAL-seutujen kuntien elinkeinoelämän kehittämiseen ja maankäytön tukemiseen.
Investointiohjelmassa esitetyn hankekokonaisuuden kustannus on yhteensä noin 970
milj. euroa. Kehykseen jää näin ollen n. 60 milj. euroa väljyyttä.
Perusväylänpidon parantamishankkeiden talouskehys on yhteensä 325 milj. euroa,
josta jo päätettyihin hankkeisiin on sidottu yhteensä n. 76 milj. euroa. Käytettävissä
olevaa parantamisrahoitusta kohdistetaan välttämättömiin alueellisiin
elinkeinoelämän kohteisiin 20-25 milj. euroa vuodessa, liikenneturvallisuutta
parantaviin kohteisiin, kuten pieniin tie- ja liittymäjärjestelyihin 5-10 milj. euroa
vuodessa, kävelyä ja pyöräilyä edistäviin kohteisiin valtion ylläpitämällä väyläverkolla
10 milj. euroa vuodessa sekä liityntäpysäköintiin yleisesti valtion väyläverkolla 2-5 milj.
euroa vuodessa.
Olemassa olevan väyläverkon palvelutaso ja korjausvelan hoitaminen on merkittävä
Liikenne 12 -suunnitelman teema. Pääväylien palvelutasopuutteita korjataan sekä
isoilla kehittämishankkeilla (4 kpl) että pistemäisissä kohteissa (n. 20 kpl) ympäri
Suomen. Näin toteutukseen valikoituvat tehokkaimmat merkittävät
kehittämishankkeet sekä alueellisesti kattava laaja joukko pienempiä
parantamistoimenpiteitä. Muun tieverkon rahoituksella korjataan suuria ja
keskisuuria kriittisiä siltoja, joiden korjaaminen perusväylänpidon rahoituksella on
epärealistista. Lisäksi tehdään yksi vaativa painumakorjaus, parannetaan
satamayhteyttä Oulussa ja säilytetään tai parannetaan palvelutasoa n. 10
pienemmässä kohteessa. Kokonaisuuteen kuuluu myös seudullisten
pyörätieverkkojen ja laatukäytävien kehittäminen valtion ylläpitämällä väyläverkolla.
Maantieverkolla on strategisen tilannekuvan mukaan 2-3 mrd. euron
kehittämistarpeet seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Investointiohjelman
rahoituksen taso vastaa vain osin tähän kehittämistarpeeseen.
6 Investointiohjelma / Maantieverkko
6.1 Maantieverkon talouskehys
Maantieverkon kehittämiseen suunnataan jo päätettyjen kehittämishankkeiden lisäksi
Liikenne 12 -suunnittelukaudella yhteensä noin 1 390 milj. euroa. Investointiohjelman
ajanjaksolle vuosina 2022-2029 maantieverkon kehittämisen talouskehys on 1 030
milj. euroa, joka sisältää jatkuvia hankkeita 150 milj. eurolla vuodesta 2030 eteenpäin.
Valtion rahoitusta kohdennetaan maantieverkon kehittämiseen Liikenne 12 -
suunnitelmassa esitettyjen teemojen mukaisesti:
1) Maantieverkon kehittämisrahoitusta kohdistetaan elinkeinoelämän
toimintaedellytysten, työmatkaliikenteen tarpeiden ja liikenneturvallisuuden
parantamiseen. Rahoitusta kohdistetaan pääväylien merkittävimpiin kohteisiin ja
palvelutason parantamiseen pistemäisissä kohteissa ympäri Suomen liikenneverkon
strategisen tilannekuvan mukaisesti. Ensisijaisesti keskitytään yhteysväleihin, joilla on
useita pääväyläasetuksen mukaisia puutteita palvelutasossa. Samalla kehitetään TEN-
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T -ydinverkon maanteitä vastaamaan paremmin suuntaviiva-asetuksen vaatimuksiin.
Valtion kustannukset suunnittelukaudella ovat noin 890 milj. euroa ja
investointiohjelman ajanjaksolla noin 660 milj. euroa.
2) Lisäksi parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä muulla tieverkolla.
Rahoitusta kohdistetaan kriittisiin siltojen parantamisiin sekä maantielauttoja
korvaavien siltojen kustannustehokkaisiin rakentamis- ja suunnittelukohteisiin,
satama- tai terminaaliyhteyksiin sekä muihin äkillisiin tarpeisiin. Valtion kustannukset
suunnittelukaudella ovat noin 300 milj. euroa ja investointiohjelman ajanjaksolla noin
222 milj. euroa.
3) Valtio osallistuu yhteisrahoitteisesti ja sopimusperusteisesti muiden kuin MAL-
seutujen kuntien elinkeinoelämän kehittämisen ja maankäytön tukemiseen. Valtion
kustannukset suunnittelukaudella ovat noin 200 milj. euroa ja investointiohjelman
ajanjaksolla noin 148 milj. euroa.
Käytössä olevaa maanteiden perusväylänpidon parantamisrahoitusta kohdistetaan
taulukossa 8 kuvattujen teemojen mukaisesti. Maanteiden pienten parantamisten
kustannukset Liikenne 12 -suunnittelukaudella ovat keskimäärin noin 46 milj. euroa
vuodessa.
Investointiohjelman hankkeet on järjestetty hankekoreihin (1A ja 1B) hankkeen
kiireellisyyden ja toteuttamisvalmiuden mukaan. Koriin 1A sisältyvät hankkeet, joiden
suunnitelmavalmius on riittävä päätöksentekoa varten (tiesuunnitelma on tekeillä,
valmis tai tiesuunnitelmaa ei tarvita) tai jotka muutoin ovat kiireellisiä. Korin 1A
hankkeet on mahdollista toteuttaa ohjelmajakson alkupuolella. Koriin 1B sisältyvät
hankkeet edellyttävät jatkosuunnittelua (tiesuunnitelmaa ei ole tehty ja se tarvitaan
ennen toteutusta). Korin 1B hankkeet on mahdollista toteuttaa vasta ohjelmajakson
loppupuolella. Valtaosalla investointiohjelmaan esitetyistä hankkeista on
toteutusvalmius (tiesuunnitelma tehty tai ei edellytä tiesuunnitelmaa) tai
tiesuunnitelman laatiminen on käynnissä
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Valtatie 3:lta investointiohjelmaan sisältyy kohdassa: Pääväylien liikenneturvallisuuden
ja palvelutason parantamiseen 2022-2029
Hämeenkyrönväylän jatko, Rokkakoski-Hanhijärvi, kustannukset 7 milj. euroa
Alaskylä-Parkano, kustannukset 14 milj, euroa.
Perusväylänpidon parantamisrahoituksen rahoituskehys 2022-2029 on yhteensä 325
milj.euroa. Pirkanmaan Ely-keskuksen alueelle rahoitusta kohdistuu 12 milj. euroa.
Mainittuna kohteena VT3:lla on
Mansoniemi-Riitiala, Ikaalinen 4,1 milj.euroa.
Investointiohjelmaan sisältymättömistä muista tarpeista kunnanhallitus toteaa
seuraavaa:
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Yhteysväli Tampere-Vaasa VT3 1. vaiheen määrärahatarve on yhteensä 128 milj.
euroa, josta Hämeenkyrönväylän osuus 65,4 milj. euroa on jo varmistunut,
mutta muuta tarvetta on vielä edellisten ohjelmassa olevien kohteiden jälkeen jäljellä
37,3 milj. euroa.
Vt3 valtakunnallisen merkityksen takia on tärkeää, että investointiohjelmaan VT3:lta
merkityt kohteet toteutuvat aikataulun mukaisesti ja yhteysvälin muut pienemmät
kohteet saavat rahoituksensa alueellisessa päätöksenteossa.
Tierahoituksen jälkeenjääneisyydestä Pirkanmaalla kunnanhallitus toteaa seuraavaa:
Tienpidon rahoitus väheni huomattavasti 2010-luvulla ja korjausvelka pääsi
kasvamaan. Vuosikymmenen lopulla tilannetta korjattiin korjausvelkapaketilla, mutta
kaikille väylätarpeille jaettuna se ei riittänyt kunnon heikkenemisen pysäyttämiseen.
Vuonna 2019 saavutettiin rahoituksen alin taso (33,685 me) ja nyt liikennepoliittisessa
keskustelussa tavoiteltavia lisäyksiä verrataan tuohon pohjatasoon, ei aiempaan
korkeampaan määrärahatasoon.
Vuoden 2020 koronaelvytyksen ansiosta päällystysmäärärahat saatiin koko maassa
vuosituhannen alussa asetetulle tavoitetasolle 4000 kilometriin. Vuonna 2021
Pirkanmaan normaali perusväylänpidon rahoitus jälleen väheni edellisvuoden 55,584
milj. eurosta 49,622 milj. euroon. Yksittäisen vuoden korotuksella ei jatkuvan
päällystystarpeen ja syntyneen korjausvelan rahoitusta korjata, vaanmtarvitaan
rahoitustason nosto useammalle vuodelle.
Vuonna 2020 Pirkanmaalla päällystettiin 350 km teitä, johon käytettiin noin 25 milj.
euroa. Vuonna 2021 päällystyspituus on noin 240 km ja rahoitusta noin 19 milj. euroa.
Jotta korjausvelan kasvu saadaan Pirkanmaalla edes pysäytettyä, niin vuosittainen
päällystys pitää olla 300-350 km ja rahoitustason noin 25 milj. euroa. Korjausvelan
vähentäminen vaatii vielä suurempaa rahoituksen nostoa useammalle vuodelle, esim.
10-15 vuodeksi. Siksi perusväylänpidon kokonaisrahoituksen pitää Pirkanmaalla
nousta 58-60 milj. euroon vuodessa. Sillä korjausvelan kasvu pysähtyisi ja lähtisi
hienoiseen laskuun.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Lähetetään lausunto lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta (Myllymäki, Paloranta)
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§ 220
Saskyn yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta 2021
HMKDno-2021-399
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Sasky koulutusyhtymä pyytää kuntaa valitsemaan edustajan ja varaedustajan
yhtymäkokokoukseen. Syksyn 2021 yhtymäkokous on 30.9.2021 klo 16.00.
Kuntalaki määrää kunnan valitsemaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen
erikseen ja valinnan tekee jäsenkunnan päättämä kunnan toimielin. Hallintosäännön
mukaisesti päätösvalta on hallituksella.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
1. valitsee Saskyn yhtymäkokousedustan ja varaedustajan
2. tämä valintapäätös on voimassa jokaisen yhtymäkokouksen edustajien valinnan
osalta valtuustokauden loppuun asti
3. mikäli hallitus haluaa vaihtaa edustajan tai varaedustajan, se tekee siitä erillisen
päätöksen.
Päätös
Hallitus valitsi edustajaksi Katariina Pylsyn ja varaedustajaksi Päivi Hiltusen.
Tiedoksi
Sasky, valitut, hallintopalvelusihteeri Myllymäki, toimistosihteeri Vuorinen
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§ 221
Määräaikaisen viran perustaminen Oppilaanohjauksen kehittämishankkeen vuoksi välille
1.9.2021 - 31.12.2022
HMKDno-2020-226
Valmistelija / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
henkilöstöpäällikkö
Tampereen kaupungin perusopetus on saanut valtion avustusta oppilaanohjauksen
kehittämiseen vuosille 2021-2022. Hankkeessa on mukana yhteensä 19 kuntaa tai
opetuksen järjestäjää Pirkanmaalta. Haku oli avoin kaikille oppilaanohjaajille, jotka
työskentelevät hankkeessa mukana olevissa peruskouluissa.
Hankkeen tavoitteena on:
Alueellisen yhteistyön vahvistaminen ja sen vakiinnuttaminen opinto-ohjaajien
verkostoksi, jolla on toimivat tiedotuskanavat. Alueellinen koordinointi helpottaa
opinto-ohjaajan työtä sekä tasa-arvoistavat oppilaiden asemaa jatko-opintoihin
haettaessa.
Kehittää toimiva tehostetun oppilaanohjauksen malli 8- ja 9-luokan oppilaille.
Tehostetun oppilaanohjauksen avulla vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten
sekä muita tukea tarvitsevien nuorten siirtymistä toiselle asteelle.
Kehittää toisen asteen oppilaitosten kanssa yhteiset nivelvaiheen toimintatavat
sekä lisätä oppilaiden tutustumismahdollisuuksia toiselle asteelle. Yhteistyössä
toisen asteen oppilaitosten sekä työelämän kanssa lisätään opinto-ohjaajien
tietämystä nuorten koulutusmahdollisuuksista ja työelämästä.
Hankkeeseen valittiin kolmea koordinaattoria, jotka keskenään jakavat tehtäviä
osaamisen mukaan. Rekrytoinnissa pyrittiin huomioimaan alueellisuus niin, että
edustajia tulee valituksi useammasta kunnasta. Yksi valittu koordinaattori
työskentelee opinto-ohjaajan virassa Yhteiskoululla. Käytännössä hankekoordinaattori
työskentelee nk. kehittäjäopettajamallilla, jolloin hän on edelleen palvelussuhteessa
kuntaan ja vastaavasti koordinaattorille palkataan sijainen. Kunnan palveluksessa
olevan hankkeessa työskentelevän henkilön palkkakulut laskutetaan Tampereen
kaupungilta. Kunta tarvitsee hankkeen ajaksi opinto-ohjaajan työpanoksen,
joten on tarpeen perustaa määräaikainen virka, johon opinto-ohjaajan sijainen
sijoitetaan.
Esitys asiaan on tullut sivistysjohtajalta.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus perustaa määräaikaisen opinto-ohjaajan viran ajalle 1.9.2021- 31.12.2022.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tiedoksi
Sivistysjohtaja Levänen, rehtori Heinäaho, palkkasihteerit Puntala ja Hellgren
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§ 222
Yhteistoimintamenettelyn ja -neuvottelujen käynnistäminen: Pirkanmaan hyvinvointialue
HMKDno-2021-467
Valmistelija / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
henkilöstöpäällikkö
Hallintosäännön § 97 mukaan hallitus päättää koko kuntaa koskevan
yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä.
Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin
palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaan julkisilla
palveluilla on sen jälkeen vain yksi järjestäjä, joka on vastuussa pelastuspalvelujen
lisäksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluista että
erikoissairaanhoidosta.
Hyvinvointialue vastaa vuodesta 2023 lähtien muun muassa seuraavista julkisista
palveluista:
Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja
vuodeosastot
Erikoissairaanhoito, esim. Taysin sairaalat
Ensihoito, esim. ambulanssit
Palo- ja pelastustoiminta
Suun terveydenhuolto
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Äitiys- ja lastenneuvolat
Aikuissosiaalityö
Lastensuojelu
Vammaispalvelut
Ikääntyneiden asumispalvelut
Kotihoito
Kuntoutus
Hyvinvointialuetta valmistelee Pirkanmaalla väliaikainen toimielin (Vate). Sillä on
jaoksia, joissa asiantuntijat valmistelevat hyvinvointialueen eri osa-alueita. Väliaikaisen
toimielimen hallinto- ja tukipalveluista ja viestinnästä vastaa Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri. Vate vie hyvinvointialueen toimeenpanoa eteenpäin siihen asti,
kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluehallitus aloittanut toimintansa keväällä 2022.
Osana hyvinvointialueen rakentamista valmistellaan sote-keskusten toiminnan
muutoksia PirSote-hankkeessa. Maakunnan laajuisen organisaation toimintaa
kehitetään myös KOMAS-hankkeessa.
Muutoksen aikataulu
7/2021 Hyvinvointialue perustetaan, väliaikainen toimielin nimitetään ja
valmistelu alkaa
1/2022 Aluevaltuuston vaali
3/2022 Aluevaltuusto aloittaa toimintansa, aluehallitus aloittaa toimintansa
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1/2023 Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä
pelastustoimesta Pirkanmaalla.
Kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen sekä Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen
työntekijöiksi vuoden 2023 alusta alkaen. Hyvinvointialueen työntekijöiksi tulee osa
kuntien tukipalvelutehtävissä työskentelevistä sekä kuntien opetustoimesta
opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit. Hyvinvointialueesta tulee Pirkanmaan suurin
työnantaja, työntekijöitä sillä on noin 18 000.
Väliaikainen toimielin tulee pyytämään mm. henkilöstöön liittyviä alustavia tietoja
vuoden 2021 aikana ja tarkemmat henkilöstölistaukset vuoden 2022 aikana.
Kuntien yhteistoimintalaki velvoittaa kuntatyönantajaa käsittelemään asian
yhteistoimintaneuvotteluissa. Lisäksi laissa on määräykset koskien liikkeen luovutusta.
Uudistuksen valmistelua tapahtuu syksyn 2021 ja vuoden 2022 aikana, minkä vuoksi
yhteistoimintaneuvotteluita käydään ns. jatkuvan neuvottelun periaatteella.
Ensimmäisessä vaiheessa neuvottelut ovat luonteeltaan informatiiviset ja seuraavassa
vaiheessa siirrytään käsittelemään konkreettisemmin liikkeen luovutuksella siirtyvän
henkilöstön tietoja.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus käynnistää yhteistoimintamenettelyn ja -neuvottelut koskien Pirkanmaan
hyvinvointialueen organisointia, valmistelua ja tietojen luovutusta. Neuvotteluita
käydään ns. jatkuvan neuvottelun periaatteella.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen (toimeenpanovastuu)
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§ 223
Sopeuttamisohjelma
HMKDno-2021-450
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta, Antero Alenius
tiina.paloranta@hameenkyro.fi, antero.alenius@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja, kunnanjohtaja
Talousarviossa 2021 mainittiin, että se joudutaan hyväksymään pahasti
alijäämäisenä. Sitä ei voida sellaisenaan toteuttaa, vaan tilanteen korjaamiseen
tarvitaan kuntalain tarkoittama talouden tasapainottamisohjelma. Tasapaino-
ohjelman suuruudeksi arvioitiin tuolloin 5 milj. euroa kestoksi kolme vuotta. Arvioiden
todettiin olevan alustavia.
Muutostalousarvio hyväksyttiin valtuustossa 26.4.2021. Muutostalousarviossa ei
päästy hallituksen alunperin asettamaan
toimintakatetavoitteeseen. Muutostalousarvion hyväksymisen yhteydessä todettiin,
että syksyllä tehdään vielä uusi muutostalousarvio. Syksyn muutostalousarvioon oli
tarkoitus ottaa mukaan ne asiat, joita ei voitu ottaa vielä mukaan kevään
muutostalousarvioon, koska ne vaativat erillisen päätöksen. Toimintakatetavoite
muutostalousarviolle oli 58,4. Muutostalousarvion toimintakate oli 59,9 milj.euroa.
Talouden tasapainotusohjelma hyväksyttiin samassa valtuustossa
26.4.2021. Tasapaino-ohjelmassa todettiin, että muutostalousarvion toimenpiteillä ei
päästy vielä toimintakatetavoitteeseen. Siksi lisää valmistelua tarvitsevat toimenpiteet
koottiin tasapaino-ohjelmaan hyväksytyiksi valmistelutoimiksi.
Tasapaino-ohjelma sisälsi periaatteita ja konkreettisia toimia. Tasapaino-ohjelmassa
määriteltiin ohjelman seuranta toteutettavaksi osavuosikatsauksessa, syksyn
muutostalousarviossa ja talouden tasapaino-ohjelman syksyn versiossa.
Valtuusto oli hyväksynyt ohjelman ja siihen sisältyvät taloutta tasapainottavat
kohteet. Ohjelman sisältämien kohteiden toteutuminen vaati kuitenkin valmistelua ja
toimielinten päätöksiä. Päätöksiä kaikista ohjelman sisältämistä tasapainotuskeinosta
ei tehty ohjelman mukaisena ja siksi ohjelman toteutus osoittautui
mahdottomaksi. Koska omana työnä tehty ja ilman ohjausryhmää valmisteltu
talouden tasapainotustyö ei ole osoittautunut riittävän vahvaksi toimintatavaksi,
niin on valmisteltu talouden sopeuttamisohjelman teon aloitus konsultin tuella ja
ohjausryhmän johdolla. Ulkopuolisen tuen tarvetta lisää myös koko ajan tarkentuvat
ja muuttuvat laskelmat soteuudistuksen kuntakohtaisista talousvaikutuksista. Kunnan
talousarvio on nykyisen suuruinen enää vuoden 2022 ajan.
Uusille luottamushenkilöille pidettiin 26.8.2021 talousilta, jossa kuntatalouskonsultti
Eero Laesterä kertoi kunnan talouden tiukkuuden nykytilan ja tulevaisuuden
laskelmien valossa sekä edessä olevan sopeutustarpeen.
Tilaisuuden jälkeen valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto kokoontui
kunnanjohtajan, palvelujohtajien ja henkilöstöpäällikön sekä konsultin kanssa
käymään läpi sopeutusohjelman etenemisprosessia.
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Tavoitteena on valmistella valtuuston hyväksyttäväksi Hämeenkyrön talouden
sopeutuspaketti, joka sisältää konkreettiset euroiksi lasketut aikataulutetut
toimenpiteet ja keinot, millä Hämeenkyrön kunnan talous voidaan oikaista asetetun
tavoitteen mukaiseksi ja jonka valtuusto hyväksyy kerralla.
Toimenpidesuunnitelma sisältäisi toiminta-analyysiä, haastatteluja,
ohjausryhmätyöskentelyä ja väliraportointia.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että
1. Hämeenkyrössä aloitetaan talouden sopeuttamisprosessi konsultin tuella ja
ohjausryhmän johdolla
2. sopeutusohjelman tekoa johtaa ohjausryhmä, johon kuuluvat
valtuuston puheenjohtajisto
hallituksen puheenjohtajisto
kunnanjohtaja, palvelujohtajat ja henkilöstöpäällikkö
ryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan
ryhmän sihteerinä on taloussuunittelija
3. nykyinen talouden tasapainotusohjelma lakkaa olemasta voimassa, mutta sen
kohteet siirretään uuteen sopeuttamisohjelmaan ohjausryhmän päätösten
mukaisesti.
Päätös
Hallitus päätti yksimielisesti lisätä ohjausryhmään hallituksen jäsenistä Päivi Hiltusen
ja Raija Westergårdin.
Raija Westergård esitti, että poistetaan kohdasta yksi, sanat "konsultin tuella". Kukaan
ei kannattanut esitystä, joten puheenjohtaja totesi sen raukeavan
kannattamattomana.
Muilta osin hallitus hyväksyi esityksen.
Raija Wertergård jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.
Tiedoksi
valtuuston listalle
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Kunnanhallitus, § 182,28.06.2021
Kunnanhallitus, § 210,06.09.2021
Kunnanhallitus, § 224, 13.09.2021
§ 224
Yrityspalvelut Oy:n aseman ja elinkeinopolitiikan toimintatavan uudistaminen
HMKDno-2021-175
Kunnanhallitus, 28.06.2021, § 182
Valmistelijat / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

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

Kunnanhallitus, 06.09.2021, § 210
Valmistelijat / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Oheismateriaali kh 6.9.2021, Elinkeinopolitiikan tehostaminen uusi valtuustokausi
suppea tiivistelma#
Kunnanhallitus päätti 28.6.2021 siirtää asian käsittelyn vaalien jälkeisen
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Elinkeinopolitiikan tehostamisen tavoitteita ja
molempia toteuttamisvaihtoehtoja on kuvattu oheismateriaalissa olevassa
perustelutekstissä. Siinä on myös vaikutusten arviointi sekä osakeyhtiömallista että
kunnan omasta toimintamallista. Elinkeinopolitiikan tehostamisesta käydään nyt
ensimmäinen keskustelu uuden kunnanhallituksen kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus keskustelee elinkeinopolitiikan uudistamisen jatkovalmistelusta ja
ratkaisuehdotus käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.
Päätös
Hallitus kävi keskustelun elinkeinopolitiikan uudistamisesta ja linjasi valmistelun.
Janne Mäkinen poistui tämän asian keskusteluvaiheessa.

Kunnanhallitus, 13.09.2021, § 224
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Valmistelija / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Yrityspalvelu Oy toimitusjohtaja Markus Pikka on 26.8.2021 irtisanoutunut
tehtävästään.
Kunnanhallitus kävi 6.9.2021 perusteellisen keskustelun kunnan yrityspalveluiden
tuottamisesta. Sen tuloksena todettiin, että kunta tehostaa elinkeinopolitiikkaansa
niin, että sen organisointi tehostuu ja yrittäjien aiemmin 2021 toteutetuissa kyselyissä
ilmaisemat tarpeet toteutuvat. Elinkeinopolitiikka tulee kiinteämmin osaksi kunnan
toimintaa.
Yrityspalvelut ja koko elinkeinopolitiikka nostetaan konsernin tytäryhtiöstä kunnan
päätoimintojen tasolle ja suoraan kunnanhallituksen alaisuuteen, mutta
toiminnallisesti elinympäristöpalvelujen vastuualueeksi. Elinkeinoelämälle ja yrittäjille
annettavat palvelut saadaan ”yhden luukun” kokonaisuudeksi oli sitten kyseessä
tonttiin, toimitilaan, työvoimaan tai yritysneuvontaan liittyvästä asiasta.
Elinkeinopalvelujen henkilöstölle tulee olla nykyistä vahvempi toimivalta päättää
asioista. Vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa lisätään uudenlaisella elpo-
toiminnalla, joka käsitellään erillisenä asiana. Uudistuksen perustelut ja
vaikutusten arviointi sisältyvät hallituksen edellisen kokouksen oheismateriaaliin.
Uuden elinkeinojohtajan viran perustaminen käsitellään eri pykälässä, samoin viran
haettavaksi julistaminen. Hallintosäännön muutos, jolla elinkeinojohtajan valinta
tulee hallituksen tehtäväksi, käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa ja se
menee hyväksyttäväksi valtuustoon 27.9.2021 kokoukseen. Samassa hallintosäännön
päivityksessä määritellään elinkeinojohtajalle vuoden 2022 alusta tuleva päätösvalta.
Hallintosäännön 89 § mukaisesti hallitus päättää palvelualueen jakamisesta
vastuualueisiin. Hallitus päättää siksi elinympäristöpalveluille tulevasta uudesta
vastuualueesta.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus päättää elinkeinopolitiikan tehostamisen toteuttamiseksi seuraavaa:
1. Elinympäristöpalvelujen palvelualueelle muodostetaan elinkeinopalvelujen
vastuualue 1.1.2022 alkaen, jonka esimieheksi tulee elinkeinojohtaja.
2. Yrityspalvelut Oy:n liiketoiminta ja muu henkilöstö siirretään elinkeinopalvelujen
vastuualueelle liikkeenluovutusmenettelyllä 1.1.2022 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Elinympäristölautakunta, laskentapäällikkö Salmela, taloussuunnittelija Rönkkö,
henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen
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§ 225
Elinkeinojohtajan viran perustaminen
HMKDno-2021-474
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.
Hallitus on käsitellyt elinkeinopolitiikan organisointia ja osana tätä kokonaisuutta
elinympäristöpalveluihin perustettavalle elinkeinopalvelujen vastuualueelle
perustetaan elinkeinojohtajan virka. Vastaavasti konsernista poistuu Yrityspalvelu Oy:
n toimitusjohtajan tehtävä.
Määräraha elinkeinojohtajan palkkaan on vuoden 2021 talousarviossa
hallintopalveluissa toimielimet ja johto -vastauualueella elinkeinotoiminnan
määrärahassa. Tästä määrärahasta on maksettu yrityspalveluyhtiön palvelujen
osto. Määrärahan käyttö siirtyy palkkamäärärahaksi, jos elinkeinojohtaja aloittaa
työnsä jo vuoden 2021 puolella. Vuoden 2022 alusta alkaen määräraha on
elinympäristöpalveluissa.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus perustaa elinympäristöpalveluihin perustettavalle elinkeinopalvelujen
vastuualueelle elinkeinojohtajan viran ja vakanssin (vakanssinumero 1030).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen, elinympäristöjohtaja Asula-Myllynen,
toimistopäällikkö Hietala-Karlsson
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§ 226
Elinkeinojohtajan viran aukijulistaminen
HMKDno-2021-474
Valmistelija / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
henkilöstöpäällikkö
Hallintosäännön (§:t 68, 69) mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on
valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Edelleen valinnan tekevä viranomainen
päättää kelpoisuudesta ja nimikkeestä.
Hallitus on käsitellyt elinkeinopolitiikan organisointia ja osana tätä kokonaisuutta
elinympäristöpalveluihin perustettavalle elinkeinopalvelujen vastuualueelle
perustetaan elinkeinojohtajan virka. Edelleen valmistellaan hallintosääntömuutosta,
jonka perusteella ko. viranhaltijan valinta kuuluu kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan.
Hallintosääntömuutos käsitellään valtuustossa 27.9.2021.
Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävät näytöt yritysten
ja julkisen sektorin yhteistyön paikallisesta kehittämisestä, kunnan vetovoiman
rakentamisesta, yritysten rahoitusneuvonnasta ja hanketoiminnasta. Tehtävän
menestyksellinen hoitaminen edellyttää valittavalta sitoutumista tulosvastuuseen ja
innostavaa, oma-aloitteista työtapaa sekä hyviä ihmissuhde- ja viestintätaitoja. Eduksi
katsotaan Pirkanmaan toimintaympäristön tunteminen ja muut alan
yhteistyöverkostot ja yrittäjätausta.
Hakuilmoitusluonnos ja hakuprosessin kuvaus ovat asian oheisaineistona.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
1. julistaa haettavaksi elinkeinojohtajan viran, hakuaika on 15.9. - 5.10.2021
2. päättää viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
ja riittävät näytöt yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön paikallisesta
kehittämisestä, kunnan vetovoiman rakentamisesta, yritysten
rahoitusneuvonnasta ja hanketoiminnasta. Tehtävän menestyksellinen
hoitaminen edellyttää valittavalta sitoutumista tulosvastuuseen ja innostavaa,
oma-aloitteista työtapaa sekä hyviä ihmissuhde- ja viestintätaitoja.
Päätös
Muutettu esitys:
Kunnanjohtaja muutti esitystään kohdan kaksi kelpoistuusehtojen osalta. Ylempi
korkeakoulututkinto vaihdetaan soveltuvaksi korkeakoulututkinnoksi.
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen (toimeenpanovastuu)

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
13.09.2021
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§ 227
Elinkeinopoliittinen työryhmä (ELPO) 2021
HMKDno-2021-477
Valmistelija / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Elpo, toimintasuunnitelma
Hallitus perusti 15.4.2013 toimikaudekseen elinkeinopoliittisen työryhmän (Elpo), jota
on päivitetty 21.8.2017 tehdyllä päätöksellä.
Ryhmässä on ollut kunnan edustajina valtuuston puheenjohtaja, hallituksen
puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja kaavoitusarkkitehti. Hämeenkyrön Yrittäjät ry on
saanut nimetä ryhmään kaksi edustajaa. Ryhmän sihteerinä on ollut Hämeenkyrön
Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtaja. Elinkeinopoliittisen työryhmän tavoitteena on ollut
mahdollistaa kunnan ja yrittäjien välinen aktiivinen vuoropuhelu.
Valtuustokauden vaihduttua ja elinkeinopolitiikan vuoropuhelun ajantasaistamiseksi
elpo-toimintaa olisi syytä uudistaa jo keväällä aloitetun suunnittelun mukaisesti. Elpon
uusi alustava toimintamalli on kuvattu oheismateriaalina olevassa
toimintasuunnitelmassa.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
1. perustaa toimikaudekseen uudistetun elinkeinopoliittisen työryhmän
2. varautuu nimeämään ryhmään kunnan edustajiksi valtuuston puheenjohtajan,
hallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan, elinympäristöjohtajan ja
elinkeinojohtajan
3. varautuu nimeämään työryhmän sihteeriksi elinkeinojohtajan ja varalle
asiakkuuspäällikkö Tanja Lahden
4. pyytää Hämeenkyrön Yrittäjät ry:tä nimeämään edustajansa ja varaedustajan
ryhmään
5. pyytää paikallisia teollisia yrityksiä ja palveluyrityksiä sekä Sasky
koulutuskuntayhtymää nimeämään kunnanjohtajalle omat edustajansa ja
varaedustajansa
6. antaa näille osapuolille samalla mahdollisuuden kommentoida elpon
toimintasuunnitelmaa

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
13.09.2021
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Hallitus tekee nimeämispäätökset, kun ehdotukset henkilöistä on saatu. Siinä
yhteydessä vielä tarkennetaan elpo-ryhmän toiminnan tavoitetta ja
toimintasuunnitelmaa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnanjohtaja Alenius

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
13.09.2021

18/2021
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§ 228
Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat
Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat
pykälän oheismateriaalina.
Päätökset ajalla 31.8. - 6.9.2021:
Kunnanjohtaja: viranhaltijapäätös 14/2021
Talousjohtaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Henkilöstöpäällikkö: viranhaltijapäätökset 18-19/2021
Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa
kunnan nettisivuilta):
Sivistyslautakunta 1.9.2021
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
13.09.2021
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§ 229
Otto-oikeuspykälä
Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.
Päätökset aikavälillä 31.8.-6.9.2021:
Hoitotyön päällikkö
Viranhaltijapäätös:
§ 12 Asiakasohjaajan virka täyttäminen,vakanssinro 3049,kotihoito, 31.08.2021
Ehdotus
Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
13.09.2021
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§ 230
Ilmoitusasiat
1. Ennen kokousta tilapalvelupäällikkö Harri Jääskeläinen selostaa Koskilinnan
myyntiasiaa.
2. Ennen kokousta henkilöstöpäällikkö Mira Hirvonen-Ylinen kertoo hallituksen
työnantajaroolista ja kunnan henkilöstöpolitiikasta ja käytännöistä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
13.09.2021
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Muutoksenhakukielto
§216, §217, §218, §219, §222, §223, §226, §227, §228, §229, §230
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
13.09.2021
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Oikaisuvaatimus
§220, §221, §224, §225
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

