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KANTA-HÄMEEN KANSANEDUSTAJAT

Kanta-Hämeen kansanedustajien tapaaminen
Riihimäki 8.1.2014

Janakkalan kunta toteaa tavoitteistaan seuraavaa:
Yleisiä tavoitteita
1. Kuntien tehtävien vähentäminen jo luvatulla tavalla.
 Vaikka on luvattu, että kuntien lakisääteisiä tehtäviä puretaan, kunnille on, ja ollaan edelleen
säätämässä uusia velvoitteita, esim.
 työmarkkinatuki uudistus (toiminta- ja kustannusvastuu pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta.
Tämän tehtävän siirto valtiolta kunnille on ollut merkittävä siksikin, että pitkäaikaistyöttömyyden kasvulle ei ole ainakaan toistaiseksi loppua näkyvissä.
 Uusi sosiaalihuoltolaki
 vammaispalvelujen uudistamista koskeva lainsäädäntöhanke
 Nykyisessä yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa kuntien palvelukysyntä kasvaa
joka tapauksessa mm. toimeentulon turvaamisen ja yleisen syrjäytymisuhan kasvun ja lastensuojelutarpeiden yms. kasvun johdosta.
2. Rahoitusperiaatteen toteutuminen: kunnille ei säädetä uusia tehtäviä ilman, että niihin kohdistetaan
riittävä rahoitus
3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus/organisointi ja yksikanavainen rahoitus. Janakkalan kunnan kanta on, että maakunnassa tulee olla maakunnankokoinen tuottajaorganisaatio, mikäli uudistus toteutuu esitetyllä tavalla.
4. Sähköisten palveluiden kehittäminen.
Sähköiset palvelut tulee rakentaa niin, että ne eivät lisää syrjäytymistä entisestään taikka vähennä
esim. ikä-ihmisten mahdollisuuksia hoitaa omia (pankki- ym.) asioitaan.
5. Nopeat tietoliikenneyhteydet (esim. laajakaistahanke), joka mahdollistaa yritysten ja asukkaiden
paremmat tietoliikenneyhteydet, sekä etätyöskentelyn.
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Janakkalan kunnan tavoitteet
1. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki
 Maakunnan kattava organisaatio, ei seutukunnittaisia hallinto-organisaatioita, joista aiheutuu
ylimääräisiä hallintokuluja
 Rahoituksen oikeellisuus, ei lisäkuluja edullisesti palveluita tuottaneille yksiköille
2. Teiden ylläpidon korjausrahoitus
 Teiden ylläpidosta vastaavien viranomaisten tulisi suunnata teiden korjaamiseen riittävästi varoja sen mukaisesti, missä liikennemäärä ja tien kunto sitä edellyttää. Janakkalan kunnan alueella tulisi ehdottomasti ryhtyä korjaamaan Tervakoskelta Rehakkaan johtavaa tietä sekä Vähikkälä-Rehakka tietä.
 Kunnassa on vireillä tai käynnistymässä useita merkittäviä maa-ainesten ottamishankkeita,
Hankkeet käsitellään normaalisti maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisissa lupamenettelyissä. Lupamenettelyyn ei kuitenkaan sisälly yleisten teiden liikennevaikutuksien tai liikenteen säätelyä. Hankkeet ovat maakuntakaavan mukaisia. Tien käytön lisääntyminen raskaiden kiviainesrekkojen osalta vaurioittaa teitä ja tulevat aiheuttamaan korjaustarvetta.
3. Junanradan parempi hyödynnettävyys
 Lisäraide, sekä junavuorojen lisääminen sekä päivällä että illalla parantaisi Janakkalan saavutettavuutta.
 Harvialan pysäkki Turengin ja Hämeenlinnan asemien välissä.
4. Viralan risteyksen bussipysäkki VT3 varteen
 Pysäkki mahdollistaisi nopean bussiliikenteen hyödyntämisen Janakkalan Turengista Helsingin
ja Tampereen suuntiin. Janakkalan Rastikankaan teollisuusalue sijaitsee liittymän läheisyydessä, ja liittymä mahdollistaisi työmatkaliikenteen julkisilla kulkuvälineillä.
5. Jätevesineuvonta
 Jätevesiasetus on ollut voimassa jo vuosia, ja sitä n osin muutettu toimivammaksi. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, joiden toimialaan ja virkavelvollisuuksiin asetuksen toimeenpano
kuuluu, ovat järjestäneet asiasta neuvontaa jo pitkään. Osin kiinteistöillä on toteutettu asetuksen vaatimat toimenpiteet. Nyt asetuksen toimeenpano on pysähdyksissä, neuvontatyö on
mahdotonta, viranomaisen ja lainsäätäjän uskottavuus on heikentynyt. Kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaiset tarvitsevat nyt ehdottomasti nopeasti tiedon siitä, miten
asiassa aiotaan edetä, ja mitä asiakkaille asiasta sanotaan.
6. Hankerahoitus
Kunnat saavat monen kehittämishankkeiden toteuttamiseen hankerahoitusta, ja lobbaus hankerahoituksen saamiseksi on Janakkalan kunnalle tärkeää
 ajankohtainen RAY:n rahoitus.
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 Nuorten ystävät ry sekä Janakkalan kunta hakevat yhdessä RAY:ltä hankerahaaa hankkeeseen, jonka tarkoituksena olisi auttaa nuoria, joilla on a) vaikeuksia käydä koulua,
esim. lähteä kouluun, b) psyykkisiä ongelmia, c) motivaatio-ongelmia ja d) ongelmia
perheissä. Hankerahoituksella olisi tarkoitus palkata kuntaan kaksi työntekijää, jotka
paneutuisivat nuorten auttamiseen. RAY:n hallituksessa olevat kansanedustajat ovat
Sampsa Kataja, Anu Vehviläinen ja Ville Vähämäki.
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