SEUTUNEUVOTTELUKUNTA
PÖYTÄKIRJA
Kokousaika
Kokouspaikka

7/2014
14.10.2014 klo 14-16
Raatihuone, Valtuustosali

Käsiteltävät asiat

1§

Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

2§

Maankäyttö, asuminen ja liikenne -työryhmän työn ehdotukset ja
tilanne

3§

Sosiaali- ja terveys -työryhmän työn eteneminen

4§

Sivistys -työryhmän ehdotukset

5§

Talous, hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmän työn
ehdotukset ja tilanne

6§

Elinvoima, elinkeinopolitiikka – työryhmän työn ehdotukset

7§

Demokratia -työryhmän työn tulokset

8§

Työn jatkoaikataulu ja sen muutokset

9§

Seutufoorumin paikka ja sisältö

10§

Muut asiat

11§

Seutuneuvottelukunnan seuraava kokous

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 14
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
Poissa, vara Ville Myllymäki
x
x

x
x, poistui 14:30, vara Tapio Vekka
x
x, paikalle 14:15

Janakkala:
9. Ilmarinen Kalevi
x
10. Silvennoinen Esa x, paikalle 14:12
11. Taponen Merja
x
12. Tuominen Eeva-Maria poissa
Muut osallistujat:
Heidi Rämö
Timo Kenakkala
Juha Isosuo
Tanja Matikainen
Jarkko Majava
Riku Moisio
Työryhmien edustajia

x
x
x
x
x
x

[Palveluyhteistyöehdotusten käsittely kohdat 2-6; ehdotusten numerointi noudattelee
alkuperäisen taulukon numerointia.]

2§

Maankäyttö, asuminen ja liikenne –työryhmän työn ehdotukset ja tilanne

1. Seudullinen kunnossapidon kilpailuttaminen: Kunnan yksittäisistä infran ja
yleisten alueiden kunnossapidon pienkilpailutuksista kolmen kunnan
yhteisesti kilpailuttamiin alueittain pilkottuihin kokonaisuuksiin.
6. Henkilökuljetusten suunnittelu ja yhdistely seudullisesti: Perustetaan
seudullinen yksikkö, joka vastaa henkilökuljetusten suunnittelusta ja
matkojen yhdistelystä (avoin joukkoliikenne, koulukuljetukset,
päivätoimintakuljetukset, vpl- ja shl-matkat)
Selvityksille 2 (Rakennusvalvonnan- ja ympäristöpalveluiden tietojärjestelmät
ja 7 (Paikkatieto) pyydetään lisäaikaa Seutuneuvottelukunnan seuraavaan
kokoukseen.
Päivi Saloranta esitteli.
Kohdat 2 ja 7 on itse asiassa yksi hanke, Seudullinen järjestelmä otettaisiin
käyttöön. Asialle on olemassa valmis pohja. Kustannuksia tulisi aiheutumaan
Janakkalalle ja Hattulalle. Hämeenlinna toimisi järjestelmän isäntäkuntana.
Puheenjohtaja korosti, että hanke 6 on IT-hanke, jossa pitäisi pyrkiä
mahdollisimman innovatiiviseen lopputulokseen. Ryhmä on tietoinen uusista
ja tulevista ratkaisumalleista. Keskustelussa otettiin esille, että yksi ongelmista
on kokonaan puuttuvat palvelut mm. Tervakoskella ei käytännössä ole
taksipalveluita. IT:n osalta pitäisi pyrkiä hyödyntämään olemassa olevia
ratkaisua eikä ”keksiä pyörää uudelleen”.
Puheenjohtaja korosti myös, että kunnossapidon kilpailuttamista pitäisi
kiirehtiä. Ainakin Hämeenlinnassa asialle olisi mahdollisimman suuri tarve.
Ongelmana on tällä hetkellä ainakin Hämeenlinnassa se, ettei ole
kunnossapidon alueurakointia.

Päätös: Seutuneuvottelukunta hyväksyi ehdotukset ja lähetti työryhmän
valmiit ehdotukset kunnanhallitusten käsiteltäväksi. Selvitykset 2 ja 7
käsitellään seuraavassa neuvottelukunnan kokouksessa.

3§

Sosiaali- ja terveys –työryhmän työn eteneminen
Ryhmän työtä käsiteltiin kokouksessa kahteen kertaan, kokouksen
osanottajien täydentyessä.

Jukka Lindberg esitteli työn nykyistä vaihetta.
Valmistelussa on keskitytty työllisyyden hoitoon, muut selvitettävät asiat
odottavat järjestämislakia.
Käytiin keskustelua seudullisesta perusterveydenhuollon
sairaalakapasiteetista. Sairaanhoitopiirissä voisi olla ohjausmekanismi, joka
lähettää potilaat seudun sairaaloihin kokonaistarkasteluna eikä
kuntakohtaisena tarkasteluna.
Pidettiin tärkeänä, että ensisijaisesti kuntalaiset tulisivat oman kunnan
sairaalaan. Ryhmä on todennut, että sairaaloilla kuitenkin on jo nykyään
erilainen profiili ja erilaiset hinnat. Myös Ilveskoti on osa tätä tarkastelua
kuntouttavana palveluna. Mm. Hattulan yksikkö on pieni ja haavoittuva ilman
yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa.
Keskustelussa todettiin edelleen, että tuleeko ongelmia Hämeenlinnan
liikelaitosmuotoisen toiminnan vuoksi? Tätä ei pitäisi tulla ja liikelaitos on
päätetty purkaa.
Päätösehdotus: Todettiin valmistelutilanne. Seutuneuvottelukunta evästi
työryhmää. Esitykset valmistuvat 15.11. mennessä.

4§

Sivistys –työryhmän tilanne
3. Varhaiskasvatus: Palveluseteli yli kuntarajojen kokopäivähoitoon sekä
avoimeen ja kerhotoimintaan
5. Perusopetuksen tarkastelu kokonaisuutena oppilaan näkökulmasta
8. Kirjastoautojen reitit suunnitellaan ja ajetaan yhteistyössä, mahdollisesti
myös yhteinen auton hankinta
Jari Wihersaari esitteli työryhmän työn tilannetta.
Päätösehdotus: Todettiin valmistelutilanne. Esitykset valmistuvat 12.11.
kokoukseen.

5§

Talous, hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmän työn ehdotukset ja
tilanne
2. Yhteiset koulutustilaisuudet kunta-alan ajankohtaisista asioista ja
parhaiden toimintatapojen käyttöönotto seudullisesti

3. Yhteistyön lisääminen neuvoteltaessa KuntaPro Oy:n talous-, henkilöstöja ICT-palveluista ja sopimussisällöistä sekä KuntaPro Oy:n tuottamien
palvelujen laaja ja yhdenmukainen käyttäminen
4. Yhtenäiset henkilöstöpoliittiset linjaukset seutuyhteistyössä
7. Yhteishankinnat/vakuutusten kilpailuttaminen
Selvitykselle 5. Yhteisten tukipalveluiden selvittäminen tapauskohtaisesti/ICT
pyydetään lisäaikaa Seutuneuvottelukunnan seuraavaan kokoukseen.
Jenni Jokela esitteli työryhmän selvityksiä.
Kokouksessa nousi esille, että onko sairaanhoitopiirin kanssa keskusteltu
tukipalveluyhteistyöstä, johon todettiin, että asia ei ole jatkoselviteltävien
asioiden listalla.
Osana selvittelyä on laadittu taloudellista pohjadataa, joka päivitetään
seuraavaan kokoukseen.
Päätös: Seutuneuvottelukunta hyväksyi ehdotukset ja lähetti työryhmän
valmiit ehdotukset kunnanhallitusten käsiteltäväksi. Selvitys 5 käsitellään
seuraavassa neuvottelukunnan kokouksessa.

6§

Elinvoima, elinkeinopolitiikka – työryhmän ehdotukset
2. Seudullinen hanketoiminta: Seudullinen kehittämistyö kanavoidaan
hankkeisiin. Tukee ajatusta suurempien konsortioiden tarpeesta
hankehauissa.
3. Hankinnat: Säännölliset hankintakoulutukset viranhaltijoille, KuntaPro:lle
(ostajan rooli) ja yrityksille (myyjän rooli). Aktiivinen viestintä tulossa olevista
kilpailutuksista
5. Yritysten sijoittumispalvelut: Hattulan, HML:n ja Janakkalan
ehdotukset/tarjoukset lähetetään sijoittumista harkitsevalla yritykselle
riippumatta siitä, mihin alkuperäinen kysely on tullut
6. Yhtenäinen yritysvaikutusten arvioinnin malli: Yritysvaikutusten arviointi
osaksi päätöksentekoprosessia (lautakunta, kunnanhallitus, valtuusto)
8. Palvelusetelin seudullinen käyttöönotto: Palveluseteli otetaan nykyistä
laajempaan käyttöön sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ja
laajennetaan seudulliseksi, siten että kuntalainen voi valita palvelun tuottajan
mistä tahansa kunnasta (Hattula, HML, Janakkala). Yhteinen sähköinen
ratkaisu palvelusetelitoiminnan ylläpitoon

Leena Joutsenniemi esitteli

Päätös: Seutuneuvottelukunta hyväksyi ehdotukset ja lähetti ne
kunnanhallitusten käsiteltäväksi.
7§

Demokratia -työryhmän työn tulokset
Demokratiaryhmän tulosten esittely (Jarkko Majava)
Päätös: Seutuneuvottelukunta hyväksyi työryhmän tulokset ja lähetti ne
kunnanhallitusten käsiteltäväksi.

8§

Työn jatkoaikataulu ja sen muutokset
Osa ehdotuksista eivät ole valmiita hyväksyttäväksi tässä kokouksessa.
Ehdotus käsittelyaikatauluksi on seuraava:







Seutuneuvottelukunta 14.10. klo 14-16 valmiiden ehdotusten esittely /
työryhmät
Seutuneuvottelukunta 12.11. klo 15-17
o loppujen palveluyhteistyöesitysten esittely / työryhmät
o demokratiaryhmän lopputulosten ja kuntarakenneselvityksen esittely
/ Majava
Palveluyhteistyöesitysten käsittely kunnissa 13.11-30.11. (muutos
edelliseen päätökseen)
SOTE –työryhmän selvitykset valmistuvat viimeistään 15.11. mennessä.
Seutufoorumi 1.12. klo 17-19

Päätös: Hyväksytään uusi aikataulu. SOTE-ryhmä pyrkii esittelemään asian
12.11., mutta mikäli työ ei valmistu, niin pidetään sähköinen
Seutuneuvottelukunnan kokous.
9§

Seutufoorumin paikka ja sisältö
Seutufoorumi on sovittu pidettäväksi 1.12. klo 17-19.
Valmistelukokouksessa Hattula ilmoittautui halukkaaksi järjestämään
Seutufoorumin, jonka osallistujiksi kutsuttaisiin kuntien valtuustot ja
valmisteluun osallistuneet virkamiehet. Seutufoorumissa esitellään
palveluyhteistyöesitysten, demokratiaryhmän työn ja muun
kuntarakenneselvityksen sisältö ja kunkin kunnanhallituksen kannanotot niihin
ja käydään asiasta keskustelua. Kahden tunnin aikavaraus täyttynee em.
esittelyistä ja keskustelusta.
Päätös: Päätettiin, että Seutufoorumi järjestetään Hattulassa 1.12 klo 17-19.
Hattula esittää kutsun muille kunnille, jotka kutsuvat omat valtuustonsa ja
virkamiehensä ja ilmoittavat kootusti omat osallistujansa Hattulaan.

10§

Muut asiat
Ei muita asioita

11§

Seutuneuvottelukunnan seuraava kokous
Seutuneuvottelukunnan seuraava kokous on 12.11 klo 15-17

