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1§

Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Hattula:
1. Ventola Kari, x
2. Luopajärvi Hellevi, x
3. Viitala Ritva, x
4. Kaskela Hannu, poissa
Hämeenlinna:
5. Kiemunki Iisakki, x
6. Rautio Sari, x
7. Ilkkala Kari, x
8. Kärpänen Hannu, x
Janakkala:
9. Ilmarinen Kalevi, x
10. Silvennoinen Esa, x
11. Taponen Merja, poissa
12. Tuominen Eeva-Maria, x
Muut osallistujat:
Heidi Rämö
Timo Kenakkala
Juha Isosuo
Tanja Matikainen
Jarkko Majava
Riku Moisio
Työryhmien edustajia
Leena Joutsenniemi
Jussi Oksa
Jukka Lindberg
Tarja Majuri
Päivi Saloranta
Markku Nurmikari

2§

Talous, hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmän ehdotukset
Jussi Oksa esitteli ICT-selvityksen.
Keskustelussa esitettiin huoli mittavan ICT-muutoksen riskeistä käyttäjille.
Riku Moisio totesi, että muutoksiin liittyy aina riski, mutta huolellisella
suunnittelulla ja ennakkotestauksella sen todennäköisyyttä voidaan alentaa.
Päätös: Seutuneuvottelukunta hyväksyi ICT-selvityksen ja lähetti työryhmän
ehdotuksen kunnan-/kaupunginhallitusten käsiteltäväksi.

3§

Sosiaali- ja terveys -työryhmän ehdotukset
Työryhmä esitteli työryhmän esitykset



TK-sairaalayhteistyö (Markku Nurmikari)
Seudulliset työllisyyspalvelut (Matti Valtonen)

TK-sairaalayhteistyön tuloksena olisi siirtoviivemaksuista luopuminen
modernin potilasohjauksen keinoin. Suunnitelmille tarvitaan ”hintalappuja”
Työllisyyspalveluiden osalta todettiin että tarvitaan elinkeinopoliittinen
näkökulma jatkovalmistelussa.
Päätös: Valmisteluryhmä jatkaa terveydenhuollon rakenteen selvittämistä
maaliskuun loppuun. Työllisyyspalveluiden osalta palautetaan valmisteluun.
Työryhmä esittää aikataulun ja suunnitelman valmisteluun.
4§

Sivistys –työryhmän ehdotukset
Päätösehdotus: Seutuneuvottelukunta hyväksyi ehdotukset ja lähetti
työryhmän valmiit ehdotukset kunnan-/kaupunginhallitusten käsiteltäväksi.

5§

Maankäyttö, asuminen ja liikenne -työryhmän ehdotukset
Päivi Saloranta esitteli ehdotukset.
Päätös: Seutuneuvottelukunta hyväksyi ehdotukset ja lähetti työryhmän
ehdotukset kunnan-/kaupunginhallitusten käsiteltäväksi.

6§

Elinvoima, elinkeinopolitiikka – työryhmän ehdotukset
Esitelty aikaisemmin.
Päätös: Seutuneuvottelukunta hyväksyi ehdotukset ja lähetti työryhmän
valmiit ehdotukset kunnan-/kaupunginhallitusten käsiteltäväksi.

7§

Demokratia -työryhmän työn tulokset
Esitelty aikaisemmin.

Päätös: Seutuneuvottelukunta hyväksyi ehdotukset ja lähetti työryhmän
valmiit ehdotukset kunnan-/kaupunginhallitusten käsiteltäväksi.
8§

Kuntarakenneselvitys
Konsultti Jarkko Majava esitteli laatimansa selvityksen.
SOTE-järjestämislain voimaan astumisen jälkeen puoli vuotta. Sen jälkeen
pitäisi ottaa kanta kuntarakenneselvitykseen.
Todettiin, että tällä käsittelyllä tässä kokouksessa ei ole mahdollista käsitellä
asiaa. Asiakirjassa on joitakin asiavirheitä, joita pitäisi korjata.
Päätös: Seutuneuvottelukunta merkitsi selvityksen tiedoksi ja lähetti sen
Seutufoorumiin esiteltäväksi ja keskusteltavaksi.

9§

Työn jatkoaikataulu



Kokouksessa hyväksyttyjen palveluesityksen käsittely kunnan- ja
kaupunginhallituksissa 24.11.
Seutufoorumi 1.12. klo 17-19, Juteini-talossa.

Päätös: Seutuneuvottelukunta merkitsi aikataulun tiedoksi
10§

Varautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen.
Kunnat esittävät puheenvuoronsa liittyen valmistautumiseensa SOTEuudistukseen. Kunnan-/kaupunginjohtajien yhteisen puheenvuoron pitää Heidi
Rämö.
Heidi Rämö piti kuntajohtajien puheenvuoron. Seudullista valmistautumista ei
ole kovin paljon tehty. Yhteistyö Riihimäen seudun kanssa on tavoitteena.
Mikäli seudut ovat liian pieniä, voitaisiin selvittää kahden seudun yhteistyötä,
mikäli yhden seudun tuotantoalue ei riitä. Suunnittelun tulisi edetä palvelu
edellä. Kunnanjohtajat toivovat linjausta Seutuneuvottelukunnalta seudullisen
SOTE-valmistelun käynnistämiseen.
Riihimäen seudun kanssa mahdollista jatkovalmistelua voidaan tehdä
aikaisintaan ensi keväänä. Seudullinen yhteisymmärrys tulisi löytää siihen
mennessä, jotta voidaan jatkaa keskustelua Riihimäen suuntaan.
Kunnanjohtajat ovat huolissaan yhteisen näkemyksen syntymisestä.
Kari Ilkkala esitteli SOTE-uudistukseen liittyvää problematiikkaa. On
käynnistynyt Seppo Rannan (KHSHP:n tuleva johtajaylilääkäri) vetämä uusi
integroitujen SOTE-palveluiden tuotantokonseptin kehittämisryhmä. Ryhmä on
epävirallinen, mukana on akateeminen ja ammatillinen huippuosaaminen.
Työllä ei ole varsinaista tilaajaa. Lisää tietoa on tulossa viimeistään 1.12.2014
Seutufoorumissa.

Kari Ilkkala ehdotti, että Seutuneuvottelukunta seuraa tiiviisti työtä ja
valmistelee jatkotoimet ja –aikataulun päätettäväksi.
Päätös: Seutuneuvottelukunta seuraa tiiviisti työtä Rannan johtaman
työryhmän työtä.
11§

Seutufoorumin sisältö
Seutufoorumi on sovittu pidettäväksi 1.12. klo 17-19. Paikka on Juteini-talo
Hattulassa.
Foorumissa Jarkko Majava esittelee valtuustoille yhteenvedon koko palvelu- ja
kuntarakenneselvityksen tuloksista. Työryhmien puheenjohtajia pyydetään
olemaan läsnä vastaamassa mahdollisesti kysymyksiin ja kommentoimaan.
Kunnan-/kaupunginhallitusten puheenjohtajia pyydetään esittämään noin 10
minuutin kommenttipuheenvuorot Majavan yhteisesitykseen.
Loppupuheenvuoron pitää Jarkko Majava
Päätös: Merkittiin ohjelma tiedoksi ja toimitetaan läsnäolo- ja
puheenvuoropyynnöt työryhmien ja kunnan-/kaupunginhallitusten
puheenjohtajille.

12§

Muut asiat
Ei muita asioita

13§

Seutuneuvottelukunnan seuraava kokous
Seutusihteeristö valmistelee jatkoaikataulut, kun luottamushenkilöelinten
kokousaikataulut eri kunnissa on päätetty vuoden 2015 osalta.

