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Saapuvilla olleet jäsenet
Rauno Mäki, puheenjohtaja
Timo Mäkelä, 1. varapuheenjohtaja
Esa Järvenpää, 2. varapuheenjohtaja
Heidi Tulonen
Janne Mäkinen, poistui 19:43
Katariina Pylsy
Kirsi Parhankangas
Päivi Hiltunen
Raija Westergård
Muut saapuvilla olleet
Tiina Paloranta, talous- ja hallintojohtaja, sihteeri
Antero Alenius, kunnanjohtaja
Heikki Uusitalo
Janne Kantti, poistui 20:11
Poissa

Maarit Lepistö

Allekirjoitukset

Rauno Mäki
Puheenjohtaja

Tiina Paloranta
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
07.09.2021

07.09.2021

Kirsi Parhankangas

Janne Mäkinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä hallintotalossa (Härkikuja 10b) 7.9.2021 ja
julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi)
kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 7.9.2021.

Erja-Riitta Myllymäki, hallintopalvelusihteeri
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§ 205
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialistalle §:t: 205 - 215.
Päätös
Todettiin.
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§ 206
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Janne Mäkinen ja Kirsi Parhankangas.
Hallituksen pöytäkirja laitetaan tietoverkkoon nähtäville heti kun se on allekirjoitettu ja
tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua kokouksesta.
Päätös
Valittiin.
Hallitus piti tauon tämän asian jälkeen ja kuuli vieraaksi kutsuttuja asiantuntijoita
Akseli Nurmea Väylävirastostosta, elinympäristöpäällikkö Ritva Asula-Myllystä ja
yhdyskuntatekniikan päällikköä Jari Luomaa sekä yrityspalvelujen toimitusjohtaja
Markus Pikkaa.
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§ 207
Ajankohtaiset asiat
Sote -valmistelun yhdyspintajaoston työskentely alkaa.
Päätös
Hallitus kuuli kunnanjohtajan kertomat ajankohtaiset asiat.
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§ 208
Talouden seuranta
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja
hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain.
Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvioissa ja
määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten
tavoitteiden toteutumisesta.
Syksyn osavuosikatsaus valmistuu elokuun lopun tilanteesta. Se menee suoraan
valtuustolle 27.9.2021 kokoukseen.
Kuukausittaiset raportit tehdään yhteiseen raporttipohjaan. Yhteinen raporttipohja
tarkoittaa taulukkoa, jossa on vertailutietoja ja toteutumisprosentit. Raporttiin voi
liittyä myös sanallinen selostus.
Heinäkuun lopun kuukausitaulut on pykälän oheismateriaalina.
Käyttötalouden toteuma
1000
euroa

talousarvi toteutuneet eurot heinäkuun
o
lopussa

toteutumisprose
ntti

menot

81 615

48 049

58,9

tulot

22 682

11 513

50,8

netto

58 933

36 536

62,0

Toteutumisprosentit kautta linjan ovat yli ajankohdan normaalin
toteutumisprosentin. Talousarvion ylitys näyttää todennäköiseltä. Verotuloennuste
lupasi lisää verotuloja. Tarkempi tulosennuste ja palvelujohtajien kommentit tulevat
osavuosikatsaukseen.
Ehdotus
Hallitus saa tiedokseen talouden tilanteen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 209
Kaavatoimikunta 2021
HMKDno-2021-426
Valmistelija / lisätiedot:
Antero Alenius
antero.alenius@hameenkyro.fi
kunnanjohtaja
Kuntalain 30 § mukaisesti hallitus voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän
hoitamista varten.
Kaavatoimikunta tarvitaan, koska varsinkin yleiskaavoituksessa on tärkeää yhteys
kuntastrategiaan ja kunnan maankäyttöpoliittisiin tavoitteisiin ja vuoropuhelua
luottamushenkilöiden kanssa on tarpeen lisätä. Hämeenkyrö on aktiivisessa
muutosvaiheessa, joten tarvitaan ajantasainen tilannekuva ja yhteiset tavoitteet.
Kaavatoimikunnalla ei ole hallintosäännössä annettua päätösvaltaa, vaan sen yleiset
linjaukset tulevat kunnanhallituksen päätettäväksi.
Toimikunta käsittelee aluksi seuraavia asioita:
toimii yleiskaavatasoisten kaavojen ohjausryhmänä (muutos nykyiseen: ei enää
yksittäisiä erikseen viranhaltijoiden ja päättäjien työryhmiä, kuntakokonaisuus
paremmin hallussa ja kunnan ohjaus selkeämpää ja säännöllistä)
ohjaa maapoliittisen ohjelman uudistamisen valmistelua käsiteltäväksi 2022
ohjaa rakennusjärjestyksen päivittämisen valmistelua
ohjaa kunnan hinnoittelemattomien tonttialueiden hinnoittelun valmistelua
ja tontinvuokrauksen periaatteiden valmistelua
valmistelee vuoden lopuun mennessä toimintasuunnitelman toimikunnan
työsuunnitelmaksi vuodelle 2022.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
1. perustaa toimikaudekseen kaavatoimikunnan
2. valitsee yhteensä 5 jäsentä, joista kolme hallituksen kokouspiiristä.
Tämän lisäksi elinympäristölautakunta ja lupajaosto valitsevat kumpikin
edustajansa
3. nimeää puheenjohtajaksi yhden hallituksen kokouspiirin edustajista
4. Valitsee viranhaltijoiden edustajiksi:
kunnanjohtaja
elinympäristöjohtaja
kaavoituspäällikkö
kaavasuunnittelija
4. nimeää esittelijäksi kaavoituspäällikön ja sihteeriksi kaavasuunnittelijan
5. tarvittaessa toimikunta kutsuu asiantuntijoita, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus
(mm. rakennustarkastaja, maankäyttöinsinööri, ympäristösihteeri)
6. toimikunnan kokouspalkkiot luottamushenkilöille maksetaan hallituksen
menoista
7. toimikunta toimittaa kokoustensa muistiot/pöytäkirjat tiedoksi hallitukselle
8.
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8. toimikunnalla ei ole käytössä omaa määrärahaa
Päätös
Muutettu esitys
Esittelijä muutti esitystään kohdan 2 osalta siten, että hallituksen kokouspiiristä
valitaan neljä jäsentä ja elinympäristölautakunta valitsee lisäksi edustajansa.
Päätös
1. Hallitus valitsi kaavatoimikuntaan kokouspiiristä neljä henkilöä: Heidi Tulonen,
Kirsi Parhankangas, Katariina Pylsy, Raija Westergård
2. Nimesi puheenjohtajaksi Kirsi Parhankankaan. Hallitus
nimesi varapuheenjohtajaksi Raija Westergårdin.
Muilta osin hallitus hyväksyi esityksen.
Tiedoksi
valitut, elinympäristölautakunta, luottamushenkilöpalkkiot/Vuorinen,
hallintopalvelusihteeri Myllymäki
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Kunnanhallitus, § 182,28.06.2021
Kunnanhallitus, § 210, 06.09.2021
§ 210
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.
Kuntastrategiassa on jo nähty, että hyvä elinkeinopolitiikka tarvitsee aktiivisen
toimintatavan ja kiinteät yhteydet kunnan maankäyttöpalveluihin ja
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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.
Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi, käsittelyn jatko on Jaa ja
käsittelyn siirtäminen on Ei.
Äänestykset
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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
Valmistelija / 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.
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§ 211
Edustajan valinta Pirkanmaan musiikkiopiston ohjausryhmään
HMKDno-2021-371
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Paloranta
tiina.paloranta@hameenkyro.fi
talous- ja hallintojohtaja
Hämeenkyrön kunta ostaa vuonna 2015 tehdyn sopimuksen perusteella Tampereen
NMKY:n ylläpitämältä Pirkanmaan musiikkiopistolta oppilaspaikkoja.
Pirkanmaan musiikkiopiston johtokunta on muutettu ohjausryhmäksi vuoden 2021
alusta. Ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja sen tehtävänä on sparrata
opiston johtoa strategisissa asioissa sekä tarvittaessa valmistella isompia
kokonaisuuksia opiston ylläpitäjän YMCA Tampereen (Tampereen NMKY ry)
hallituksen päätettäväksi.
Hämeenkyrön kunnan ja Pirkanmaan musiikkiopiston sopimuksessa on sovittu, että
Hämeenkyrön kunta nimeää yhden henkilön Pirkanmaan musiikkiopiston
johtokuntaan, eli nykyiseen ohjausryhmään.
Kunnan edustajana viimeisen vaalikauden toiminut Vesa Rantamäki on ilmoittanut
luopuvansa paikastaan ja alustavien keskustelujen mukaan Timo Mäkelä olisi
kiinnostunut kunnan edustajana toimimiseen syksystä 2021 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus nimeää edustajansa Pirkanmaan musiikkiopiston ohjausryhmään.
Päätös
Hallitus valitsi edustajaksi Timo Mäkelän.
Tiedoksi
valittu edustaja, Pirkanmaan musiikkiopisto rehtori Jouni Auramo (jouni.auramo@pmo.
fi), hallintopalvelusihteeri Myllymäki
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Kunnanhallitus, § 143,31.05.2021
Kunnanhallitus, § 142,31.05.2021
Kunnanhallitus, § 172,21.06.2021
Kunnanhallitus, § 201,23.08.2021
Kunnanhallitus, § 212, 06.09.2021
§ 212
Kaavoituspäällikön viranhaun keskeyttäminen ja uudelleen auki julistaminen
HMKDno-2021-235
Kunnanhallitus, 31.05.2021, § 143
Valmistelijat / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
henkilöstöpäällikkö
Kaavoitusarkkitehti on irtisanoutunut siten, että viimeinen virantoimituspäivä on
6.6.2021. Hallitus käsittelee kaavoitusarkkitehdin viran ja nimikkeen muuttamista
kaavoituspäällikön viraksi 31.5.2021.
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 valitsee em. viranhaltijan.
Hakuilmoitusluonnos ja hakuprosessin kuvaus ovat kiertokansiossa luettavissa.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
julistaa haettavaksi kaavoituspäällikön viran, hakuaika virkaan on 1.6. - 17.6.2021
päättää viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon,
maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaisen pätevyyden ja tehtävän
vaativuuden edellyttämän riittävän työkokemuksen
Päätös
Hyväksyttiin.
Haastattelupäivä on 23.6.2021.

Kunnanhallitus, 31.05.2021, § 142
Valmistelijat / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen, Ritva Asula-Myllynen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi
henkilöstöpäällikkö, elinympäristöjohtaja
Elinympäristöpalvelujen palvelualueella ympäristöpalvelujen vastuualueella on
kaavoitusarkkitehdin virka ja vakanssi (numero 5008). Nykyinen viranhaltija on
irtisanoutunut ja viimeinen virantoimituspäivä on 6.6.2021.
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Uuden viranhaltijan rekrytointia varten on arvioitu tehtävän sisältöä ja
kehittämistarpeita osana entisen teknisten palvelujen, nykyisen
elinympäristöpalvelujen organisaatiomuutosta. Lisäksi on arvioitu työnantajan,
kuntalaisten ja yritysten tarpeita vastaamaan entistä paremmin nykyistä ja tulevaa
kaavoitustehtävää osana kunnan palvelukokonaisuutta. Kunnanhallitus vastaa
maankäyttö- ja kaavoituspolitiikasta ja näillä perusteilla esitetään kaavoitusarkkitehdin
viran ja virkanimikkeen muuttamista kaavoituspäällikön viraksi.
Kaavoituspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto, maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukainen pätevyys
ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä työkokemus.
Hallintosäännön mukaan hallitus perustaa ja lakkautta virat. Viranhaltijan valinnasta
päättävä toimivaltainen viranomainen päättää virkanimikkeestä.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus muuttaa kaavoitusarkkitehdin viran (vakanssinro 5008)
kaavoituspäällikön viraksi, samalla muutetaan viran vakanssipohja.
Hallitus toteaa muutoksen astuvan voimaan 7.6.2021.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 21.06.2021, § 172
Valmistelijat / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
henkilöstöpäällikkö
Kaavoituspäällikön virka on ollut haettavana. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekry.fi -
palvelussa, kunnan nettisivuilla ja virallisella ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon
Mol-järjestelmässä. Määräaika hakemusten jättämiselle päättyi 17.6.2021 klo 15.00.
Hallituksen kokouspiirille on annettu lukuoikeudet Kuntarekry.fi -palveluun ko.
rekrytointiin. Hakijayhteenveto talletetaan hallituksen kiertokansioon perjantaina
18.6.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat hakijat ja nimeää haastatteluryhmän.
Päätös
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Hallitus julistaa viran uudelleen haettavaksi. Hakemuksensa jättäneet otetaan
valintaprosessissa huomioon.
Päätös:
Hallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
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Kunnanhallitus, 23.08.2021, § 201
Valmistelijat / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
henkilöstöpäällikkö
Kaavoituspäällikön virka on ollut uudelleen haettavana. Hakuilmoitus julkaistiin
Kuntarekry.fi -palvelussa, kunnan nettisivuilla ja virallisella ilmoitustaululla sekä
työvoimahallinnon Mol-järjestelmässä. Määräaika hakemusten jättämiselle päättyi
16.8.2021 klo 15.00. Yhteensä ensimmäisen ja toisen haun aikana hakemuksia
tuli kolme. Yksi hakija ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia.
Hakemukset ja hakijayhteenveto ovat asian oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus valitsee haastatteluun kutsuttavat ja haastatteluryhmän.
Päätös
Hallitus kutsuu haastatteluun Anna-Kaisa Anttilan ja Marja-Leena Lahtisen.
Haastatteluryhmässä hallituksen edustajina on Esa Järvenpää, Päivi Hiltunen, Timo
Mäkelä ja Rauno Mäki.
Haastattelupäivä on 30.8.2021 klo 15.00 alkaen.

Kunnanhallitus, 06.09.2021, § 212
Valmistelija / lisätiedot:
Mira Hirvonen-Ylinen
mira.hirvonen-ylinen@hameenkyro.fi
henkilöstöpäällikkö
Kaavoituspäällikön virka on ollut haettavana kahteen kertaan ensin kesäkuussa ja
sittemmin elokuussa. Hakuaikojen puitteissa tuli yhteensä kolme hakemusta. Yksi
hakija veti hakemuksensa pois prosessin aikana. Kaksi jäljellä olevaa, virkaa
hakenutta, ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta. Tämän vuoksi on katsottu tarpeelliseksi
muuttaa viran kelpoisuusehdot ja julistaa virka uudelleen haettavaksi.
Edellisellä hakukierroksella kelpoisuusehtona oli koulutuksen osalta soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto. Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA § 3) kaavoittajan
kelpoisuudeksi on määritelty soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus.
Tehdyn arvion perusteella asetuksen mukainen kelpoisuus on
sopiva kaavoituspäällikön virkaan.
Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta § 4 mukaan "virkasuhteeseen
ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan
jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.
Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko
aikaisemmat hakemukset huomioon."
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Viran uusi hakuilmoitusluonnos ja prosessin kuvaus on pykälän oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Antero Alenius, kunnanjohtaja
Hallitus
1. keskeyttää kaavoituspäällikön viranhaun
2. muuttaa viran kelpoisuusehtoa seuraavasti: kaavoituspäällikön viran
kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto, maankäyttö- ja
rakennusasetuksen mukainen pätevyys ja tehtävän vaativuuden
edellyttämä riittävä työkokemus
3. julistaa kaavoituspäällikön viran auki muutetulla kelpoisuusehdolla, hakuaika on
7.9. - 28.9.2021, klo 15.00 mennessä
4. todeta, että aikaisemmin jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon
Päätös
Hyväksyttiin.
Janne Kantti poistui tämän asian keskusteluvaiheessa.
Tiedoksi
Elinympäristöjohtaja Asula-Myllynen, henkilöstöpäällikkö Hirvonen-Ylinen

Hämeenkyrö
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
06.09.2021

17/2021

17 (21)

§ 213
Viranhaltijoiden päätösluettelot ja toimielinten pöytäkirjat
Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat
pykälän oheismateriaalina.
Päätökset ajalla 17.8. - 30.8.2021:
Kunnanjohtaja: viranhaltijapäätös 13/2021
Talous- ja hallintojohtaja: ei päätöksiä
Henkilöstöpäällikkö: viranhaltijapäätös 17/2021
Hallitukselle tiedoksi annettavat pöytäkirjat ja muistiot (pöytäkirjat ovat luettavissa
kunnan nettisivuilta):
Vammaisneuvoston pöytäkirja 10.8.2021 (2/2021)
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 214
Otto-oikeuspykälä
Hallintosäännön 17 § ja 18 § määrää otto-oikeuden käyttämisestä ja rajaamisesta.
Päätökset aikavälillä 17.8. - 30.8.2021:
Hoitotyön päällikkö
Viranhaltijapäätös:
§ 11 Lähihoitajan toimen täyttäminen,vakanssinro 2085,Asumispalvelut/ Siljankoti,
27.08.2021
Kirkonkylän koulun rehtori
§ 11 Koulunkäynninohjaajan ottaminen toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään
(vakanssi 4009), 30.08.2021
Vammaispalveluiden palvelupäällikkö
§ 1 Tuetun asumisen ohjaajan valinta, 26.08.2021
Ylilääkäri
§ 12 Röntgenhoitajan vakituisen toimen täyttö, 26.08.2021
Ehdotus
Hallitus ei käytä otto-oikeuttaan lueteltuihin päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin.
Timo Mäkelä poistui esteelliseksi ilmoittautuneena tämän asian käsittelyn ajaksi. Hän
on viranhaltijana tehnyt yhden päätöksistä.
Esteellisyys
Timo Mäkelä
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§ 215
Ilmoitusasiat
1. Ennen kokousta kuultavana on Hämeenkyrönväylän rakentamisvaiheesta
projektipäällikkö Akseli Nurmi. Mukana myös elinympäristöjohtaja Ritva Asula-
Myllynen, yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Luoma ja Hämeenkyrön
yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Markus Pikka.
2. Lausunto koskien työnhakijoiden palvelumallia. Lausunto on pykälän
oheismateriaalina.
3. Heinäkuun työllisyyskatsaukset.
4. Johtoryhmän muistiot 17.8.2021, 24.8.201 ja 31.8.2021.
5. Keskustelu vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston
valintaprosessista. Oheismateriaalina neuvostojen toimintasäännöt.
6. Hakemus harkinnanvaraisen valtionosuuden saamiseksi on tehty .
Päätös
Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§205, §206, §207, §208, §210, §212, §213, §214, §215
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
§209, §211
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

