
 

   17.3.2020 
          

   

Hämeenkyrön kunnan poikkeusolojen sääntö koronaviruksen torjunnan 

aiheuttaman poikkeusolojen ajalle  

  

   

   

1 § Säännön soveltaminen   

   

  Tätä sääntöä sovelletaan sinä aikana, kun koronaviruksen torjunnan 

aiheuttama poikkeustila valmiuslain perusteella on voimassa ja 

eduskunta on päättänyt valmiuslain käyttöönottamisesta. 

 

     

2 § Hallintosäännön toimivuus häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa   

   

   Voimassa olevaa hallintosääntöä noudatetaan myös 

poikkeusoloissa, ellei valmiuslaista muuta johdu.   

 

   

3 § Erityistoimivallan käyttöön ottaminen   

      

   Tässä poikkeusolotilanteessa kunnanjohtaja voi käyttää 

normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta 

poiketen Tartuntatautilain 58 § päätösvaltaa peruspalvelujen 

turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia 

koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, 

taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, 

tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä 

päätöstä.   

   

   Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön tämän säännön 

hyväksymisellä kunnanhallituksessa 23.3.2020. Hallitus päättää 

tämän säännön voimassaolon lakkaamisesta.  

 

   Kunnanjohtaja tai hänen varahenkilönsä tekee häiriötilanteiden ja 

poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset 

häiriötilanteiden aikaisessa kunnan johtoryhmässä johtoryhmän 

jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä.  

Päätökset kirjataan johtoryhmän pöytäkirjaan.  

 

Päätökset tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi seuraavassa 

hallituksen kokouksessa. 

   

 

4 § Luottamushenkilöorganisaatio   

   



   Valtuusto, kunnanhallitus ja sen jaostot, lautakunnat ja niiden jaostot    

toimivat mahdollisuuksien mukaan kuten normaalioloissa.  

         

   Valtioneuvosto voi valmiuslain perusteella asetuksella säätää 

valtuuston, kunnanhallituksen ja sen jaostojen, lautakuntien ja niiden 

jaostojen toimintaan tehtävistä muutoksista.   

 

   

 5 § Poikkeusolojen johtoryhmä     

   

   Häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kunnan toimintaa johtaa 

kunnanjohtaja ja kunnanjohtajan johtama poikkeusolojen 

johtoryhmä. Poikkeusolojen johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja 

puheenjohtajana, talousjohtaja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, 

sivistysjohtaja, sosiaalijohtaja, ylilääkäri, tekninen johtaja ja 

tiedottajaksi nimetty henkilö.    

  

Kunnanjohtaja täydentää johtoryhmää tarvittavilla asiantuntijoilla. 

Johtoryhmän tueksi voidaan perustaa kunnanjohtajan päätöksellä 

erillinen tilannekuvaryhmä, jonka päällikkönä toimii erikseen 

määrätty henkilö.   

   

   Kunnanjohtajan sijaisena häiriötilanteiden aikaisessa kunnan 

johtoryhmässä toimii kunnanjohtajan varahenkilöksi nimetty henkilö.   

   

   Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kunnanjohtaja ja johtoryhmä 

vastaavat häiriötilanteen ja poikkeusolojen edellyttämistä 

toimenpiteistä ja ohjaavat voimavaroja eri toimialueille häiriötilanteen 

ja poikkeusolojen vaatimusten mukaisesti.   

   

   Kunnan toimintayksiköiden tulee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen 

aikaisessa toiminnassaan ottaa huomioon häiriötilanteeseen ja 

poikkeusoloihin liittyvät viranomaiset ja lakisääteiset organisaatiot 

sekä niiden toimivalta ja tehtävät.   

   

6 § Muut häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiset johtoryhmät ja työryhmät   

   

   Palvelualueilla toimivat valmiussuunnitelmien mukaiset johtoryhmät.  

   

  

7 § Viestintä       

   

Kunnanhallituksen päätettyä tämän säännön mukaisen 

erityistoimivallan käyttöön ottamisesta kaikki kunnan tiedotteet, 

lausunnot ja haastattelut annetaan tiedotuksesta vastaavan henkilön 

koordinoimana poikkeusolojen johtoryhmän kautta, ellei 

kunnanjohtaja johtoryhmässä toisin päätä. Tällä ei rajoiteta 

asiakasviestintää varhaiskasvatuksessa, kouluilla ja perusturvan 

yksiköissä. 


