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1§

Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Puheenjohtaja Kari Ilkkala avasi kokouksen
Hattula:
1. Ventola Kari
2. Luopajärvi Hellevi
3. Viitala Ritva
4. Kaskela Hannu
Hämeenlinna:
5. Kiemunki Iisakki
6. Rautio Sari
7. Ilkkala Kari
8. Kärpänen Hannu

Paikalla
Paikalla
Poissa, tilalla Nordensvan Kaj
Paikalla

Paikalla
Paikalla
Paikalla
Paikalla

Janakkala:
9. Ilmarinen Kalevi
Paikalla
10. Silvennoinen Esa Paikalla
11. Taponen Merja
Paikalla
12. Tuominen Eeva-Maria Poissa, tilalla Kivistö Jaana
Muut osallistujat:
Heidi Rämö
Timo Kenakkala
Juha Isosuo
Tanja Matikainen
Jarkko Majava
Riku Moisio

Poissa
Poissa
Paikalla
Poissa
Paikalla
Paikalla

Työryhmien edustajana Jari Wihersaari

2§

Varhaiskasvatus, opetus, liikunta, kulttuuri –työryhmän
palvelurakenneselvityksen tilannekatsaus
Jari Wihersaari Hattulasta esitteli Varhaiskasvatus, opetus, liikunta, kulttuuri –
työryhmän työn tämänhetkistä vaihetta. Esityksen jälkeen asiasta käytiin
vilkas keskustelu, jonka keskeisiä teemoja olivat palveluiden rajaalueyhteistyö, lukioliikelaitos, erityisliikunta, kirjastoautot. Yhteistyö koettiin
laajasti kannatettavaksi, joskin yksityiskohdissa on vielä sopimista ml.
tuntijako. Tuntijako on myös elinvoimatekijä. Lyhyet koulumatkat palvelevat
kaikkia tahoja.
Konkreettinen pilottikohde raja-alueyhteistyössä on Harvialan koulu, johon
suhtauduttiin Hämeenlinnassa ja Janakkalassa positiivisesti.
Päätös: Todettiin valmistelutilanne. Ryhmän esityksiin suhtauduttiin
myönteisesti ja valmistelu todettiin erinomaiseksi.

Ryhmän esitysten tämän hetkiset valmisteluversiot ovat neuvottelukunnan
nähtävissä Sharepoint-työtilassa.

3§

Ehdotus kuntarakenneselvityksen loppuunsaattamisesta
Työryhmät ovat selvittäneet palvelurakennetta. Kuntarakenneki edellyttää
tiettyjen asioiden selvittämistä. Konsultti on laatinut suunnitelman työn
loppuunsaattamisesta kunnanjohtajakokouksen suuntaviivojen mukaisesti.
Päätös: Todettiin koko kuntarakenneselvityksen tilanne ja päätettiin laatia
kuntarakenneselvitys seuraavasti:
Tavoite ja sisältö:
 Kuntarakennemuutoksen vaikutusten arviointi elinvoimaisen ja
toimintakykyisen kunnan näkökulmista
 Selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien toiminnalle
 Arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä
lähidemokratian toteutumisesta
 Arvio kuntayhteistyövaihtoehdon ja yhden kunnan mallin eroista
 Uuden kunnan strategisten tavoitteiden hahmottaminen
Työskentelytapa:
 Selvitys tehdään pääosin konsultin toimesta seutuneuvottelukunnan,
kuntajohtajatyöryhmän ja demokratiatyöryhmän ohjauksessa
 Lisäksi voidaan pyytään työryhmiä täydentämään omia
palveluyhteistyöselvityksiä uuden yhden kunnan toiminnan
näkökulmasta
Aikataulu: toukokuu – syyskuu 2014
Jarkko Majavan esitys liitteenä.

4§

Demokratia-työryhmän perustaminen ja tehtävien määrittely
Kaupungin/kunnanhallitukset ovat päättäneet, että palvelurakenneselvitys
käynnistyi vuoden 2014 alusta työryhmien työskentelyllä. Samalla päätettiin,
että demokratia-työryhmän käynnistyy vasta myöhemmin. Seudun
kunnanjohtajat pohtivat ryhmän työn käynnistämistä 1.4.2014 kokouksessaan
ja päättivät ehdottaa seutuneuvottelukunnalle, että demokratiaryhmän työn
käynnistämistä siirretään myöhäisempään ajankohtaan. (Kuntarakennelaki
4h§). Asia siirrettiin edelleen tähän kokoukseen.
Päätös: Demokratia-työryhmä päätettiin perustaa ja määriteltiin työlle
seuraavat puitteet:
Nimeäminen:






Kunnanhallitukset nimeävät jäsenet 2.6.
Kukin kunta nimeää kolme edustajaa ja heille varajäsenet
Konsultti kutsuu ryhmän kokoon ja toimii ryhmän sparraajana ja
sihteerinä
Ryhmä valitsee itse keskuudestaan pj:n ja vara pj:n

Aikataulu: Ryhmän tulee saada työnsä valmiiksi syyskuun 2014 loppuun
mennessä.
Tehtävä:
 Arvioida palveluyhteistyöesitysten pohjalta seudulle toimivaa ”johtamisja demokratiamallia”
 Pohtia miten demokratiaa ja kuntalaisten osallisuus- ja
vaikuttamismahdollisuuksia seudulla voidaan kehittää
 Pohjustaa seudulle yhteistä tulevaisuuden tahtotilaa
 Työryhmän kesken täsmennetään toimeksiantoa
Jarkko Majavan esitys liitteenä.
5§

Työn jatkoaikataulu
Ryhmät toimittavat esityksensä 20.5. mennessä Jarkko Majavalle.
22.5. kunnanjohtajakokous Hattulassa.
2.6. kuntien hallitukset.
5.6. Seutuneuvottelukunnan kokous.
Päätös: Todettiin jatkoaikataulu. Ryhmien puheenjohtajat kutsutaan 22.5.
kuntajohtajakokoukseen Hattulassa.

6§

Seutuneuvottelukunnan seuraava kokous
Seutuneuvottelukunnan seuraava kokous on 5.6. klo 15-18. Aikaisemmasta
ilmoituksesta poiketen aikataulua siis pidennettiin tunnilla.

