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Palvelu- ja kuntarakenneselvityksen sisältö
Nykytila-analyysi ja seudun
tulevaisuuden palvelurakenne
• Palvelurakenne ja
palveluyhteistyökohteet
• Toimintaympäristö ja
elinvoimaisuus
• Talous-, henkilöstö-, ja
väestöennakointi
• Maankäyttö, asuminen ja liikenne
• Tulevaisuuden kehitysnäkymät
seudulla ja kunnissa

1.
Palvelurakenneselvitys
12/13 – 4/14
Selvitysvaihe

Väliraportti
Uuden kunnan hahmottelu

-Uuden kunnan strategiset tavoitteet ja
mahdollisuudet sekä vaikutusten arviointi
-Palveluiden järjestäminen, elinvoiman kehittäminen
uudessa kunnassa jne.

Raportti ja esitys jatkotoimenpiteistä

2.
Kuntarakenneselvitys
5/14 – 8/14

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan
palvelu- ja kuntarakenneselvitys 2014
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu
Palvelurakenneselvitys

Kuntarakenneselvitys

29.1.
- Sote

Seutuneuvottelukunta

KJ-kokous

Työryhmät

Kuntakohtaiset
tilaisuudet

xx.xx

5.3.
Elinvoima
-teema

Seutufoorumi

13.1

16.1
Ohjeistus

20.3
- MAL

4.2.

10.4.
Palvelurakenne

x.5.?

1.4.

22.5.

10.4
Palvelurakennekuvaus

x.x x.x x.x

5.6

xx.xx.

xx.xx

xx.xx.

30.5
Kuntarakennekuvaus

x.x x.x x.x

Työryhmien toimeksianto kuntien yhteistyön lisäämiseksi
• Työryhmät
1. Sosiaali- ja terveys
2. Sivistystoimi (koulutus ja kulttuuri,
liikunta)
3. Hallinto, henkilöstö talous ja
tukipalvelut
4. Elinvoima- ja elinkeinopolitiikka,
kilpailukyky
5. Maankäyttö, asuminen, liikenne
6. Demokratia (käynnistyy huhtikuussa)

• Toimeksianto (karkealla tasolla)
• Nykytilakuvaus
• Arvio vahvuuksista ja
kehittämiskohteista nykytoiminnassa
(kunnittain, esim. swot-analyysillä)
• Ryhmän ehdotukset yhteistyön
lisäämismahdollisuuksiksi:
• ”Helposti ja nopeasti” ratkaistavissa
olevat yhteistyökohteet
• Pidemmän pohdinnan ja selvityksen
vaativat yhteistyökohteet
• Tarkempi arvio ja ehdotus
toteutusmallista sekä arvio yhteistyön
taloudellisista vaikutuksista

Tähän tilaisuuteen työryhmiltä on pyydetty tilannekatsaus teemalla:
”mitä elinvoiman lisäämisen mahdollisuuksia työryhmän
vastuualueella olevissa asioissa löytyy?”
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Pohdintaa ja kysymyksiä…
Olisiko tarve pohtia laajemmin seudun ”visiota” ja tahdonilmaisua, vai
mennäänkö ”pienten askelten politiikalla” eteenpäin ja katsotaan mihin se vie?
Yksittäiset yhteistyökohteet ja tapauskohtainen harkinta
- vai yhteinen tahtotila yhtenäisestä seudusta ja yhteisestä palvelurakenteesta.

Minkälaisia taloudellisia hyötyä voidaan odottaa ja millä aikajänteellä?

Onko tahtoa nähdä seutu yhteisenä,
onko tahtoa toimia yhdessä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi,
onko uskallusta toimia yhteisen tulevaisuuden eteen,
vaikka kaikki yhteistyö ei suoraan hyödytäkään omaa kuntaa,
ainakaan lyhyellä tähtäimellä?
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