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1§

Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
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

x
x
sij. Mari Monto

x
x
x
x

Janakkala:
9. Ilmarinen Kalevi
sij. Reijo Löytynoja
10. Silvennoinen Esa x
11. Taponen Merja
x
12. Tuominen Eeva-Maria Muut osallistujat:
Heidi Rämö
Timo Kenakkala
Juha Isosuo
Tanja Matikainen
Jarkko Majava
Ismo Holstila
Leena Roppola
Janne Teeriaho
Juuso Heinisuo
Päivi Saloranta
Anna-Mari Ahonen
Niklas Lähteenmäki

x
x
x
x
x
x
x
x
x
Saap. 17.25
x

2§

Maankäyttö, asuminen ja liikenne -työryhmän
palvelurakenneselvityksen tilannekatsaus
Maankäyttö, asuminen, liikenne -työryhmä on laatinut nykytila- ja
toimintaympäristökuvauksen palveluista (liite 1). Kuvauksessa on tarkasteltu
vahvuuksia ja heikkouksia silloin, kun kunta itse tuottaa palvelua ja silloin, jos
palvelut tuotettaisiin yhdessä. Työryhmä esittelee yhteistyömahdollisuuksia
maankäytön, asumisen ja liikenteen vastuualueilla seudun kunnissa.
Päätösehdotus: Todetaan valmistelutilanne. Evästetään ryhmän työtä
eteenpäin.
Päätös: Työryhmän toimintaa evästettiin yleiskeskustelulla:
On hyvä edetä pienin askelin ja selvittää sellaiset palvelut, jotka tuottavat
kuntiin nykyistä vähemmän menoja. Yhteisillä toimenpiteillä on tärkeää
edistää sitä, että seudullamme on kilpailuetu.
Esimerkkejä tällaisista palveluista voisivat olla:
Yhteinen hankinta esim. kunnossapito
Joukkoliikenne – henkilökuljetusten yhdistäminen
Maankäytön suunnittelun konsulttipalvelujen hankinta
Yleiskaavoitus kuntien raja-alueilla
Erilaiset selvitykset
Toisaalta voidaan edistää toimenpiteitä, tehdä selvityksiä siitä, voitaisiinko
palveluja tuottaa yhdessä.
1) viranomaispalveluna ympäristöpalvelut sekä
rakennusvalvonta asemakaava-alueilla
2) tukipalvelut joiltakin osin (kiinteistönhoito, siivous tai ateriapalvelut)
3) liikenneverkkojen edunvalvonta
4) vesihuolto (HS-vesi, Janakkalan vesi)
Yhteinen visiotyö voitaisiin myös käynnistää.

3§

Seudullinen maankäytön rakennemalli

Maankäytön seudullinen ryhmä on yhdessä konsultin kanssa valmistellut
maankäytön rakennemallia HHT-vyöhykkeelle (liite 2). Rakennemalli tarkentuu
ja kehittyy edelleen. Konsultti esittelee työn tämän hetkisen tilanteen ja
seutuneuvottelukunta ohjaa työtä eteenpäin. Työstäminen tapahtuu työpajatyöskentelynä.
Päätösehdotus: Todetaan maankäytön rakennemallin tämän hetkinen
valmistelu ja työstetään luonnosta rakennemalliksi työpajassa. Teemoina ovat
erityisesti keskusten ja työpaikka-alueiden profilointi ja liikenneratkaisut.
Päätös: Todettiin rakennemallin tämän hetkinen valmistelu. Liitteenä on
muistio työryhmätyöskentelystä.

4§

Seutuneuvottelukunnan seuraavat kokoukset

Seutuneuvottelukunnan kokousaikataulu on hiukan muuttunut. Kokous, joka
oli sovittu pidettäväksi 24.4.2014, siirtyy pidettäväksi 10.4.2014. Uusi
seutuneuvottelukunnan kokoontumisaikaehdotus on 6.5.2014 klo 18-20.
10.4.2014 klo 15-17 tarkastellaan varhaiskasvatus, koulutus, kulttuuri, liikunta
– työryhmän valmistelua ja 6.5.2014 klo 18-20 on vuorossa sekä hallintotyöryhmän että elinvoima-työryhmän valmistelema palvelurakenneselvitys.

Päätösehdotus: Todetaan seutuneuvottelukunnan seuraavat kokoukset
Päätös: Seutuneuvottelukunta kokoontuu seuraaviin kokouksiin
1) 10.4.2014 klo 16-18, esitellään Hallinto-työryhmän valmistelu ja
Elinvoimatyöryhmän valmistelu
2) 6.5.2014 klo 18-20 , esitellään koulutus, kulttuuri, liikunta –työryhmän
valmistelu
3) 5.6.2014 klo 15-17, yhteenvetoraportti työryhmien tuotoksista
Seudun hallitusten kokous 8.5.2014 klo 16. 30-18.30, Q-teatteri klo 19.00

6§

Muut asiat
Kuntien sote-lakia koskeva lausunto.
Maakunnan kunnat valmistelivat yhdessä maakuntaliiton kanssa yhteisen
lausunnon sote-järjestämislakiin. Kukin kunta täydensi omalla lausunnollaan
yhteistä lausuntoa.
Toivotaan, että seudun yhteisten asioiden käsittelystä tiedotetaan muita
kuntia, mikäli käsittely poikkeaa tai on ristiriidassa yhdessä sovitusta.

