SEUTUNEUVOTTELUKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kokousaika
Kokouspaikka

5/2014
9.9.2014 klo 9-11
Raatihuone, Valtuustosali

Käsiteltävät asiat

1§

Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

2§

Sosiaali- ja terveys -työryhmän työn eteneminen

3§

Sivistys -työryhmän työn eteneminen

4§

Talous, hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmän työn
eteneminen

5§

Elinvoima, elinkeinopolitiikka – työryhmän työn eteneminen

6§

Maankäyttö, asuminen ja liikenne -työryhmän työn eteneminen

7§

Demokratia-työryhmän työn tilannekatsaus

8§

Seuraava kokous

9§

Muut asiat

Kehittämispalvelut
Raatihuoneenkatu 9-11
PL 84, 13101 Hämeenlinna

Puh. vaihde (03) 6211
Fax. (03) 621 3006

www.hameenlinna.fi
etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi

1§

Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:00
Osallistujat:
Hattula:
1. Ventola Kari paikalla
2. Luopajärvi Hellevi paikalla
3. Viitala Ritva paikalla
4. Kaskela Hannu poissa, ei varaedustajaa
Hämeenlinna:
5. Kiemunki Iisakki
6. Rautio Sari
7. Ilkkala Kari
8. Kärpänen Hannu

paikalla
paikalla
paikalla, pj.
paikalla

Janakkala:
9. Ilmarinen Kalevi
paikalla
10. Silvennoinen Esa poissa, ei varaedustajaa
11. Taponen Merja
paikalla
12. Tuominen Eeva-Maria poissa, ei varaedustajaa
Muut osallistujat:
Heidi Rämö
Timo Kenakkala
Juha Isosuo
Tanja Matikainen
Jarkko Majava
Riku Moisio
Leena Joutsenniemi
Päivi Saloranta
Jari Wihersaari
Jussi Oksa
Markku Nurmikari
Riku Moisio
Työryhmien edustajia

poissa
paikalla
paikalla
poissa
paikalla
paikalla
paikalla
paikalla
paikalla
paikalla
paikalla
paikalla, siht.

2§

Sosiaali ja terveys –työryhmän työn eteneminen (Markku Nurmikari)
Seuraavat yhteistyökohteet on valittu eteenpäin työstettäviksi
1. Perheoikeudelliset palvelut (Elatus-, huolto- ja tapaamisasiat).
2. Potilasohjausta kehitetään erikoissairaanhoidosta aina kotiin asti lisäämällä
terveyskeskussairaaloiden seudullista
3. Seudullinen vammaispalvelun asiakasohjaus, ensivaiheessa
avustajapalveluissa ja toisessa vaiheessa seudullistetaan
vammaispalvelujen viranomaistoiminta kokonaan
4. Seudulliset työllisyyspalvelut
Markku Nurmikari esitteli ryhmän työn tämänhetkistä vaihetta.
Päätös: Todettiin valmistelutilanne. Evästettiin ryhmän työtä eteenpäin.
Keskustelussa nousi esiin sote-uudistuksen valmistelutilanne ja suhde
seutuvalmisteluun. Seutuvalmistelussa tulisi edetä reippaasti kunnan/kaupunginhallituksissa päätetyissä kehittämissuunnissa, vaikka
toimintaympäristö muuttuu. Iisakki Kiemunki esitti, että todennäköisin
vaihtoehto on maakunnallinen jättikuntayhtymä eikä maakunnan
tämänhetkisen näkemyksen mukainen kolmen seudullisen kuntayhtymän ja
yhteisen erikoissairaanhoidon kuntayhtymän malli.
Kaikkien kuntien yhteisenä intressinä on se, että mahdollisimman paljon
tuottavia ja tehokkaita toimintamalleja kehitetään. Näin tuotanto-organisaatio
saa lähtötilanteessa hyvät eväät tehokkaaseen palvelutuotantoon.
Yksituumaisuus seudulla edesauttaa näiden toimintamallien huomioimista
myös uuden organisaation rakentamisessa.
Työllisyyden hoitoa seudullisesti pidetään myös painopistealueena.

3§

Sivistys –työryhmän työn eteneminen (Jari Wihersaari)
1. Perusopetuksen tarkastelu kokonaisuutena oppilaan näkökulmasta
2. Kirjastoautojen reitit suunnitellaan ja ajetaan yhteistyössä, mahdollisesti
myös yhteinen auton hankinta
Jari Wihersaari esitteli ryhmän työn tämänhetkistä vaihetta.
Päätös: Todettiin valmistelutilanne. Evästettiin ryhmän työtä eteenpäin.
Keskustelussa nousi erityisesti esiin haja-asutusalueiden seudulliset
lähipalvelut, jotka voisivat toteutua kirjastoauto-tyyppisillä mutta
monipuolisemmilla monitoimiautoilla, verkkopalveluiden lisääntyneellä käytöllä
ja tehokkaammilla logistisilla ratkaisuilla. Logistiset ratkaisut ja monitoimiautot
voisi tuottaa myös kenties yksityinen yritys.

Kouluverkon seudullisen kehittämisen edellytyksenä on yhteinen
opetussuunnitelmatarkastelu, jolloin päästään tarkastelemaan
oppilaaksiottoalueita seudullisesti. Erityisoppilaiden seudullinen tarkastelu
näyttäisi logistisesti viisaalta.
Harvialan koulu Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluverkon ja kaavoituksen
yhteistyöpilottina on keskeinen instrumentti yhteistyön syventämisessä.

4§
Talous, hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmän työn eteneminen
(Jussi Oksa)
Seuraavat yhteistyökohteet on valittu eteenpäin työstettäviksi
1. Yhteiset koulutustilaisuudet kunta-alan ajankohtaisista asioista ja
parhaiden toimintatapojen käyttöönotto seudullisesti
2. Yhteistyön lisääminen neuvoteltaessa KuntaPro Oy:n talous-, henkilöstöja ICT-palveluista ja sopimussisällöistä sekä KuntaPro Oy:n tuottamien
palvelujen laaja ja yhdenmukainen käyttäminen
3. Yhtenäiset henkilöstöpoliittiset linjaukset seutuyhteistyössä
4. Yhteisten tukipalvelujen selvittäminen tapauskohtaisesti/ICT
5. Yhteishankinnat/vakuutusten kilpailuttaminen

Jussi Oksa esitteli ryhmän työn tämänhetkistä vaihetta.
Päätös: Todettiin valmistelutilanne. Evästettiin ryhmän työtä eteenpäin.
Keskustelussa nousi esille henkilöstöpoliittisten linjausten tarkastelu eri
kunnissa. Eri kunnissa erilaiset tehtävänkuvat voivat aiheuttaa sen, että
näennäisesti samasta tehtävästä maksetaan erilaista palkkaa. Tavoitteena
tulisi olla, etteivät kunnat kilpaile keskenään kunnallisesta työvoimasta kuten
lääkäreistä. Kilpailu nostaa kaikkien palkkakustannuksia.
Seudulla on talous- ja henkilöstöhallinnon keskeisten viranhaltijoiden osalta
tapahtunut muutoksia, joiden toivotaan tuovan uutta tuoretta näkemystä
seudulliseen kehittämiseen.
Kilpailuttamispalveluissa KuntaProon 18% kate varastoitavissa tuoteryhmissä
tuntuu kovalta. Varastointikysymykseen on monia eri näkemyksiä eri
kunnissa. Tarvitaanko varastoa lainkaan?
ICT:n osalta myös avoimen lähdekoodin mahdollisuuksia tulisi selvittää.
Hallintoverkon osalta toimialaohjelmistot edellyttävät tällä hetkellä Windowsympäristöä. Hämeenlinnassa avointa lähdekoodia käytetään verraten
runsaasti asiointipalveluissa (verkkokirjasto, sähköinen oppimisympäristö,
sähköinen asiointialusta).

5§

Elinvoima, elinkeinopolitiikka – työryhmän palvelurakenneselvityksen
tilannekatsaus (Leena Joutsenniemi)
Seuraavat yhteistyökohteet on valittu eteenpäin työstettäviksi
1. Seudullinen hanketoiminta: Seudullinen kehittämistyö kanavoidaan
hankkeisiin. Tukee ajatusta suurempien konsortioiden tarpeesta
hankehauissa.
2. Hankinnat: Säännölliset hankintakoulutukset viranhaltijoille, KuntaProolle
(ostajan rooli) ja yrityksille (myyjän rooli). Aktiivinen viestintä tulossa
olevista kilpailutuksista
3. Yritysten sijoittumispalvelut: Hattulan, HML:n ja Janakkalan
ehdotukset/tarjoukset lähetetään sijoittumista harkitsevalla yritykselle
riippumatta siitä, mihin alkuperäinen kysely on tullut
4. Yhtenäinen yritysvaikutusten arvioinnin malli: Yritysvaikutusten arviointi
osaksi päätöksentekoprosessia (lautakunta, kunnanhallitus, valtuusto)
5. Seudullisen palvelusetelin käyttöönotto
Leena Joutsenniemi esitteli ryhmän työn tämänhetkistä vaihetta.
Päätös: Todettiin valmistelutilanne. Evästettiin ryhmän työtä eteenpäin.
Keskustelussa nousi esille, että kaikissa kunnissa on tehty päätökset
yritysvaikutusten arvioinnin käyttämisestä osana päätöksenteon valmistelua.
Prosessit vaihtelevat eri kunnissa ja päätös on operationalisoitunut
vaihtelevasti. Arvioinnin työmäärän tulee olla kohtuullinen, mutta arviointitieto
tulisi kulkea aina päätöksentekijöille (mm. luottamuselimille) saakka.
Päätöksentekijä tarkastelee asioita eri näkökulmasta kuin hallinnon virkamies.
Uutena vaihtoehtona on tulossa seudun yrittäjäjärjestöjen tuottamana
palveluna hankinta-asiamiespalvelu, jota tulisi käyttää ahkerasti. Se voi tuoda
uutta näkökulmaa mm. hankintojen kohdentamiseen paikallisille yrityksille.
Seudullisesti on muualla harjoitettu yrityskasvatusta. Yrittäjyys on yksi
mahdollisuus työllistymiseen. Yritykset ja mm. Koulutuskuntayhtymä Tavastia
pitäisi saada mukaan pohtimaan asiaa.
Hankinnan kohteiden määrittely ei voi olla KuntaProon osaamista, vaan
hankintakohteen määrittelyssä tulisi huomioida substanssiasiantuntijoiden ja
palvelun tuottajien (yritysten) osaaminen

6§

Maankäyttö, asuminen ja liikenne –työryhmän työn eteneminen
Seuraavat yhteistyökohteet on valittu eteenpäin työstettäviksi
1. Rakennusvalvonnan- ja ympäristöpalveluiden tietojärjestelmät ja
sähköinen asiointi: Seudullisesti yhteiset tietojärjestelmät, sähköinen
asiointi ja sähköinen arkisto.

2. Seudullinen kunnossapidon kilpailuttaminen: Kunnan yksittäisistä infran ja
yleisten alueiden kunnossapidon pienkilpailutuksista kolmen kunnan
yhteisesti kilpailuttamiin alueittain pilkottuihin
3. Henkilökuljetusten suunnittelu ja yhdistely seudullisesti: Perustetaan
seudullinen yksikkö, joka vastaa henkilökuljetusten suunnittelusta ja
matkojen yhdistelystä (avoin joukkoliikenne, koulukuljetukset,
päivätoimintakuljetukset, vpl- ja shl-matkat)
4. Paikkatieto (Tekla seutumalli): Keskuskunta tarjoaa seutukunnille
järjestelmän käyttöä. Operatiivinen yhteistyön helpottuu.
Päivi Saloranta esitteli ryhmän työn tämänhetkistä vaihetta.
Päätös: Todettiin valmistelutilanne. Evästettiin ryhmän työtä eteenpäin.
Toivotaan järjestelmähankkeelle myönteistä käsittelyä kunnissa ml.
talousarviovaikutukset. Kustannuksia syntyy mm. tietoturva-asioiden
yhdenmukaistamisesta ja järjestelmien lisensoinnista. Lähtökohtana on, että
Hämeenlinnan järjestelmä sisältää jo tarvittavan teknisen kapasiteetin. Asiasta
tulee laatia puheenjohtajan mainitsema seudullisen kokonaishyödyn
tarkastelu.
Seudullisen kunnossapidon kilpailuttaminen on erittäin tärkeää ja sisältää
hyvin merkittävän tuottavuuspotentiaalin, varsinkin jos se on nyt järjestetty
omana toimintana. Kunnossapitoyrityksiä on seudulla runsaasti ja markkina
toimii.

7§

Demokratia-työryhmän tilannekatsaus (Jarkko Majava)
Demokratia-työryhmä on käynnistänyt valmistelutyön.
Jarkko Majava esitteli ryhmän työn tämänhetkisen vaiheen.
Päätös: Todettiin valmistelutilanne. Evästettiin ryhmän työtä eteenpäin.
Demokratiaryhmän työtä pidettiin ”näpertelynä.” Kuntayhtymien ohjausta tulisi
kehittää yhteistyössä, mm. KHSHP:n kuntayhtymän ohjausta. Em. on suuri
kehittämisen paikka.
Hattulan ja Janakkalan kunnanjohtajien poissaoloa seutuneuvottelukunnan
kokouksesta ihmeteltiin. Neuvottelukunta on keskeisin foorumi yhteiselle
keskustelulle ja seudullisten yhteistyöhankkeiden edistämiselle.
Kun seutuneuvottelukunta keskittyy toiminnallisiin muutoksiin, jossa
sparrataan ja neuvotellaan kolmen tahon kesken, on em. prosessi yksi tae
demokratian toteutumiseksi. Jos taas palvelut saadaan toimimaan, niin
kuntarakenteella ei ole niin paljon merkitystä. Kehittämistyö tulee nähdä
prosessina. Yhteistyön hedelmät tulevat konkreettisten palveluiden kautta

esiin. Näiden onnistumisien kautta saadaan eväitä uusille mahdollisille
rakenteille.

8§

Seutuneuvottelukunnan seuraava kokous ja jatkoaikataulu.

Seutuneuvottelukunnan seuraava kokous on 14.10 klo 14-16.
Syksyn aikataulu on kokonaisuudessaan seuraavanlainen:
-

Ti 14.10 klo 14-16. Seutuneuvottelukunnan kokous. Työryhmien
palveluyhteistyöehdotukset valmiina ja tulosten esittely.
Esitysten käsittely kunnissa 14.10 - 11.11 välisenä aikana
Ke 12.11 klo 15-17. Seutuneuvottelukunnan kokous. Koko palvelu- ja
kuntarakenneselvityksen yhteenveto ja tulosten esittely.
Ma 1.12 klo 17-19. Seutufoorumi. Koko palvelu- ja
kuntarakenneselvityksen tulosten esittely kuntien valtuustoille.

.
9§

Muut asiat
Ei muita asioita.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:58

