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Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut
työryhmän ehdotukset
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yhteiset koulutustilaisuudet kunta-alan ajankohtaisista asioista ja parhaiden
toimintatapojen käyttöönotto seudullisesti
Yhteistyön lisääminen neuvoteltaessa KuntaPro Oy:n talous-, henkilöstö- ja ictpalveluista ja sopimussisällöistä sekä KuntaPro Oy:n tuottamien palvelujen
laaja ja yhdenmukainen käyttäminen
Yhtenäiset henkilöstöpoliittiset linjaukset seutuyhteistyössä
Vertailukelpoisen kustannuslaskentatiedon tuottaminen tarpeen mukaan
Yhteisten tukipalvelujen selvittäminen tapauskohtaisesti/ICT
Yhteisten tukipalvelujen selvittäminen tapauskohtaisesti/Seudullinen
kuljetussuunnittelu  tämä ehdotus yhdistetty MAL-ryhmän vastaavan kanssa
Yhteishankinnat/vakuutusten kilpailuttaminen
Yhteishankinnat/konsernitili
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1. Yhteistyökohde: yhteiset koulutustilaisuudet kunta-alan ajankohtaisista asioista ja parhaiden toimintatapojen
käyttöönotto seudullisesti
2. Toiminnallinen muutos: yhteistyön lisääminen koulutustilaisuuksien järjestämisessä ja tietojen vaihto
toimintatavoista kuntien kesken
3. Kyseessä on (merkitään X) :
(X ) Nopeasti / helposti käynnistettävissä oleva yhteistyö
( ) Lisäselvityksiä / poliittista harkintaa vaativa yhteistyökohde

4. Yhteistyön keskeiset
a) Mahdollisuudet / edut: kustannussäästö koulutuskuluissa sekä koulutuksen myötä yhtenäinen
toimintatapa seudulla. Parhaiden toimintatapojen myötä työajan säästöä tai parempaa palvelua
asiakkaille.
b) Riskit / haitat: -

5. Arvio keskeisistä vaikutuksista:
a) Toimintaan: yhtenäisen ja tehokkaan toimintatavan luominen
b) Talouteen: kustannussäästö koulutuksen laajuudesta riippuen, kulusäästö prosessien parantumisen myötä
c) Henkilöstöön (ml. henkilöstömäärään): -

6. Kunnanhallitusten kannanotto 2.6.2014 (merkitään X) :
Hattula
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata
Hämeenlinna
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata
Janakkala
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata

1. Yhteistyökohde: yhteistyön lisääminen neuvoteltaessa KuntaPro Oy:n talous-, henkilöstö- ja ict-palveluista ja
sopimussisällöistä sekä KuntaPro Oy:n tuottamien palvelujen laaja ja yhdenmukainen käyttäminen
2. Toiminnallinen muutos: yhteiset neuvottelut KuntaPro Oy:n hinnoista, sopimussisällöistä ja kuntien
tulevaisuuden kehitystarpeista henkilöstöhallinnon sekä talouden hallinnan ja seurannan osalta
3. Kyseessä on (merkitään X) :
(X ) Nopeasti / helposti käynnistettävissä oleva yhteistyö
( ) Lisäselvityksiä / poliittista harkintaa vaativa yhteistyökohde

4. Yhteistyön keskeiset
a) Mahdollisuudet / edut: mahdollinen kustannussäästö palvelujen hinnoissa sekä kuntien haluaman
kehityssuunnan määrittely KuntaPro Oy:lle
b) Riskit / haitat: -

5. Arvio keskeisistä vaikutuksista:
a) Toimintaan: yhtenäinen näkemys KuntaPro Oy:n tulevista kehitystarpeista henkilöstöhallinnon sekä
talouden hallinnan ja seurannan osalta
b) Talouteen: mahdollinen kustannussäästö palvelujen hinnoittelussa
c) Henkilöstöön (ml. henkilöstömäärään): -

6. Kunnanhallitusten kannanotto 2.6.2014 (merkitään X) :
Hattula
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata
Hämeenlinna
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata
Janakkala
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata

1. Yhteistyökohde: yhtenäiset henkilöstöpoliittiset linjaukset seutuyhteistyössä
2. Toiminnallinen muutos: tiivistetään seudullisen HR-ryhmän työskentelyä
3. Kyseessä on (merkitään X) :
(X ) Nopeasti / helposti käynnistettävissä oleva yhteistyö
( ) Lisäselvityksiä / poliittista harkintaa vaativa yhteistyökohde

4. Yhteistyön keskeiset
a) Mahdollisuudet / edut: vähennetään mm. palkkakilpailua seudulla
b) Riskit / haitat: -

5. Arvio keskeisistä vaikutuksista:
a) Toimintaan: yhtenäinen näkemys seudullisesta henkilöstöpolitiikasta kuitenkin siten, että paikalliset
olosuhteet huomioon ottaen
b) Talouteen: mahdollinen kustannussäästö palkkakuluissa
c) Henkilöstöön (ml. henkilöstömäärään): -

6. Kunnanhallitusten kannanotto 2.6.2014 (merkitään X) :
Hattula
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata
Hämeenlinna
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata
Janakkala
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata

1. Yhteistyökohde: vertailukelpoisen kustannuslaskentatiedon tuottaminen tarpeen mukaan
2. Toiminnallinen muutos: tietojen vaihtaminen kuntien välillä liittyen kustannuslaskentaan
3. Kyseessä on (merkitään X) :
(X ) Nopeasti / helposti käynnistettävissä oleva yhteistyö
( ) Lisäselvityksiä / poliittista harkintaa vaativa yhteistyökohde

4. Yhteistyön keskeiset
a) Mahdollisuudet / edut: palvelujen hintojen vertailukelpoisuus
b) Riskit / haitat: Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja-malli vaikeuttaa vertailua

5. Arvio keskeisistä vaikutuksista:
a) Toimintaan: hintojen selvitessä mahdollinen toimintatapojen muutos
b) Talouteen: mahdollinen kustannussäästö toiminnan muuttuessa taloudellisemmaksi
c) Henkilöstöön (ml. henkilöstömäärään): -

6. Kunnanhallitusten kannanotto 2.6.2014 (merkitään X) :
Hattula
( ) Kannattaa
(X) Ei kannata
Hämeenlinna
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata
Janakkala
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata

1. Yhteistyökohde: yhteisten tukipalvelujen selvittäminen tapauskohtaisesti/ICT
2. Toiminnallinen muutos: Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan toiminnan tiivistäminen ICT-asioissa; yhteistyöryhmän
perustaminen, jonka tarkoituksena on pohtia seudullisen ja kuntakohtaisen ICT:n kehitysmahdollisuuksia

3. Kyseessä on (merkitään X) :
( ) Nopeasti / helposti käynnistettävissä oleva yhteistyö
(X ) Lisäselvityksiä / poliittista harkintaa vaativa yhteistyökohde

4. Yhteistyön keskeiset
a) Mahdollisuudet / edut: Yhteinen suunta tietohallinnon kehittämiseen, joka voisi sisältää mm. seudullisen
tietoturvapolitiikan luomisen sekä kunkin kunnan toimialakohtaista kehittämistä
b) Riskit / haitat: ellei kehittämiseen varata vuosittain talousarvioon määrärahaa niin riskiksi muodostuu
tarvittavat erillispäätökset ja päätöksenteon hitaus

5. Arvio keskeisistä vaikutuksista:
a) Toimintaan: yhteistyön tiivistyminen
b) Talouteen: vaikutukset riippuvat työryhmän kehittämisehdotuksista
c) Henkilöstöön (ml. henkilöstömäärään): -

6. Kunnanhallitusten kannanotto 2.6.2014 (merkitään X) :
Hattula
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata
Hämeenlinna
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata
Janakkala
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata

1. Yhteistyökohde: yhteisten tukipalvelujen selvittäminen tapauskohtaisesti/Seudullinen kuljetussuunnittelu 
siirretään MAL
2. Toiminnallinen muutos: perustetaan seudullinen kuljetussuunnitteluyksikkö
3. Kyseessä on (merkitään X) :
( ) Nopeasti / helposti käynnistettävissä oleva yhteistyö
(X ) Lisäselvityksiä / poliittista harkintaa vaativa yhteistyökohde
4. Yhteistyön keskeiset
Mahdollisuudet / edut: osaamisen kehittyminen yhteistyön tiivistyessä , toimintatapojen yhtenäistämisessä
seudullisesti voidaan saada taloudellisia höytyjä, seudullinen kilpailutus myös koululaiskuljetuksissa (vuonna 2014
kilpailutettiin kunnan sisäinen ostoliikenne sekä palveluliikenne yhdessä Hämeenlinnan kanssa) voi aikaansaada
enemmän kilpailua. Lisäksi uudenaikaisten suunnitteluvälineiden hankinta isompaan yksikköön on järkevää, jolloin mm.
reittioptimointi ohjelmistojen avulla mahdollistuu . Lisänä saadaan kollegiaalinen tuki sekä loma-aikojen tuuraus.
Riskit / haitat: tiedonkulku ”ostopalvelukuntiin” katkeaa, kuljetusten seuranta vaikeutuu

5. Arvio keskeisistä vaikutuksista:
a) Toimintaan: yhteistyön tiivistyminen
b) Talouteen: mahdollisia taloudellisia hyötyjä toimintatapojen yhtenäistämisestä ja uusista
kilpailutusmahdollisuuksista
c) Henkilöstöön (ml. henkilöstömäärään): henkilöstön, Hämeenlinnan ja Janakkalan
kuljetussuunnittelijoiden, keskittäminen yhteen organisaatioon
6. Kunnanhallitusten kannanotto 2.6.2014 (merkitään X) :
Hattula
( ) Kannattaa
(X) Ei kannata
Hämeenlinna
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata
Janakkala
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata

1. Yhteistyökohde: yhteishankinnat/vakuutusten kilpailuttaminen
2. Toiminnallinen muutos: kunnan vakuutusten mahdollinen kilpailuttaminen yhdessä, mikäli se on
taloudellisesti kaikille osapuolille järkevää.
3. Kyseessä on (merkitään X) :
( ) Nopeasti / helposti käynnistettävissä oleva yhteistyö
(X ) Lisäselvityksiä / poliittista harkintaa vaativa yhteistyökohde

4. Yhteistyön keskeiset
Mahdollisuudet / edut: Kustannussäästöt
Riskit / haitat: -

5. Arvio keskeisistä vaikutuksista:
a) Toimintaan: b) Talouteen: kustannusten säästö
c) Henkilöstöön (ml. henkilöstömäärään): -

6. Kunnanhallitusten kannanotto 2.6.2014 (merkitään X) :
Hattula
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata
Hämeenlinna
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata
Janakkala
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata

1. Yhteistyökohde: yhteishankinnat/konsernitili
2. Toiminnallinen muutos: kunnan konsernitilin kilpailuttaminen yhdessä
3. Kyseessä on (merkitään X) :
( ) Nopeasti / helposti käynnistettävissä oleva yhteistyö
(X ) Lisäselvityksiä / poliittista harkintaa vaativa yhteistyökohde

4. Yhteistyön keskeiset
Mahdollisuudet / edut: Kustannussäästöt
Riskit / haitat: -

5. Arvio keskeisistä vaikutuksista:
a) Toimintaan: b) Talouteen: kustannusten säästö
c) Henkilöstöön (ml. henkilöstömäärään): -

6. Kunnanhallitusten kannanotto 2.6.2014 (merkitään X) :
Hattula
( ) Kannattaa
(X) Ei kannata
Hämeenlinna
( X ) Kannattaa
( ) Ei kannata
Janakkala
( ) Kannattaa
( X ) Ei kannata

