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Muistio 
 
1. Kokouksen avaus, tausta ja tavoitteet 
 
Sari Rautio avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. 
 
Hämeenlinnan avaus seutuyhteistyön tarkastelusta liittyy käynnistettyyn talouden 
tasapainottamisohjelmaan. Lisäksi väestönmuutokset tuovat mukanaan painetta nykyisen 
toimintamallin uudistamiseen. Tarkoituksena on pohtia, mitä vielä voidaan seutuyhteistyöllä 
tehdä. 
 
Janakkalan näkökulmasta tulee saavuttaa tasavertaisen kehittämisen tunne. Tulisi keskittyä 
kaikkien kuntien vahvuuksiin ja niistä löytää parhaat tavat tehdä yhteistyötä. Janakkalalle 
merkityksellistä on myös Riihimäen suunta, joten yhteistyötä tulee kehittää myös nauhamaisesti 
kuuden kunnan yhteistyönä. 
 
Hattulan näkökulmasta edelleen voidaan mennä askeleittain eteenpäin seutuyhteistyön 
kehittämisessä. Hattulassa menossa oman organisaation uudistaminen, joten ajallisesti seudullisen 
yhteistyön tarkastelu on juuri nyt ajankohtaista. 
 
  



2. Seutuneuvottelukunnan 2014 esitysten tilannekatsaus  
 
Hämeenlinnan kaupungilla on tahtotila viedä kaikkia mahdollisia toimenpiteitä läpi hyödyntämällä 
osaamista ja kehittämällä prosesseja. Tavoitteena on elinvoiman eteenpäin vieminen. 
 
Missä asioissa voitaisiin edetä: 
 
Hämeenlinnan kaupunki/strategiapäällikkö Juuso Heinisuo 
- TK-sairaalayhteistyö 
- Sairaaloiden toiminnanohjaus 
- Yhteiset henkilöstöpoliittiset linjaukset 
- Viranomaistoiminta 
- Seudullinen elinvoima ja kilpailukyky (matkailu, VR, seudullinen kaavoitus, seudulliset 
työllisyyspalvelut, HAMK, Tavastia) 
 
Hattula/ kunnanjohtaja Katariina Koivisto 
- työllisyysasiat (myös kuntouttavan työtoiminnan osalta) 
- elinkeinoasiat (esim. toimitilarekisteri on jo edennyt) 
- palvelusetelimalli on valmistelussa myös Hattulassa 
- rakennusvalvonta- ja ympäristöpalvelut 
- yhteiset henkilöstöpoliittiset etuudet 
- väylien ja joukkoliikenteen kehittäminen 
- seudullinen kaavoitus 
 
Janakkala/vs. kunnanjohtaja Jenni Jokela 
- työllisyys 
- tk-sairaalayhteistyö elinvoimainvestointina 
- lastensuojelu 
- henkilöstöpoliittiset palkkalinjaukset 
- ympäristöterveydenhuolto 
 
Todettiin, että hyvää yhteistyötä tehdään monella sektorilla jo nyt ja löydettiin uusia 
yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistyön lähtökohtana ovat avoimuus, taloudellinen kestävyys ja 
nykyiset päätöksentekorakenteet, joten seutuyhteistyössä ei haluta rakentaa mitään uusia 
hallintomalleja. Lisäksi korostettiin, että ASSI-sairaalan eteenpäin vieminen ja päätöksenteko ovat 
koko seudulle erittäin tärkeää. Päätettiin, että uusista avauksista kootaan yhdessä keskustelun 
pohjalta yhteenveto, jonka pohjalta kuntajohtajakokouksessa luodaan yhteinen tavoitetila. Sen 
jälkeen asia valmistellaan kaikkien kuntien kunnanhallituksiin. Asia tuodaan hallituksiin 
maaliskuussa 2020. 
 
3. Muut asiat 
 
Suomirata –hankeyhtiön tilannekatsaus 
 
Suunnittelurahoitus 150 miljoonaa, josta kuntien osuus on 49 %. Ratalinjauksen ratkaiseminen on 
edelleen epäselvää. Epäselvää on myös se, onko kunnilla toimivaltaa olla mukana yhtiössä (esim. 
Oulu, kun puhutaan vain ratavälistä Helsinki-Tampere). 



 
Kanta-Hämeelle suurin kysymys on se, halutaanko olla mukana rahoittamassa suunnittelua, jos 
päädytään suoraan ratalinjaan. 
 
Maankäyttö, asuminen ja liikenne sekä Suomen kasvukäytävän tilannekatsaus 
  
MAL-sopimusta ei tehdä tällä hallituskaudella. Suomen kasvukäytävän organisaation toiminta on 
päättynyt v. 2019 lopussa. Ensi viikolle sovittu seminaaripäivä, jossa pyritään sopimaan uusi 
ohjelmakausi ja pohtimaan uutta organisaatiota ja hallintoa. 
 
Sovittiin, että seuraava kokous pidetään keväällä 2020. 
 
Kokous päättyi klo 12.03. 
  
 


