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PÄÄKAUPUNKISEUDUN, METROPOLIALUEEN JA MAAKUNNAN KUNTALÄHTÖISIÄ YHTEISTYÖORGANISAATIOITA
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. 26 kunnan omistama kuntayhtymä, joka
mm. tuottaa jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulla olevat erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palvelut. Ylimmästä päätöksenteosta vastaa
kuntayhtymän valtuusto.
Kaksi kunnallista ammattikorkeakoulua. 1. Metropolia Oy: taustalla Metropolia
Ammattikorkeakoulu Oy, jonka perustajina Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen,
Kirkkonummi sekä 2. Laurea Ammattikorkeakoulu Oy: osakkaina Espoo, Hyvinkää,
Kaunainen, Invalidiliitto Ry., Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Järvenpää,
Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula), Kirkkonummi, LänsiUudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä (Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila,
Kirkkonummi, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio, Raasepori, Vihti), Porvoo, Vantaa.
Molemmat ovat kuntaenemmistöisen osakeyhtiön ylläpitämiä. Päätöksenteosta vastaavat osakeyhtiön hallitukset.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY) (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa). Kuntayhtymä hoitaa mm. jäsenkuntiensa jätelain (1072/1993) mukaisen jätehuollon, toimii vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena. Kunnat ovat siirtäneet vesihuollon vapaaehtoiselta pohjalta eikä yhteistyö siltä
osin perustu lakiin. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous.
Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä (HSL) (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen,
Kerava, Kirkkonummi) vastaa jäsenkuntiensa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkustajainformaatiosta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous.
Uudenmaan liitto (maakunnan liitto), jonka jäsenkuntia ovat Espoo, Hanko, Helsinki,
Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karjalohja, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pornainen, Raasepori, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Vuoden 2011 alussa lisäksi nykyiset Itä-Uudenmaan
kunnat: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Liitto vastaa mm. strategisesta suunnittelusta, aluekehitystoiminnasta, maakuntakaavan laatimisesta ja edunvalvonnasta. Ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto.
Helsingin seudun yhteistyökokous on 14 kunnan johtavien luottamushenkilöiden yhteistoimintaelin (pääkaupunkiseudun kunnat, KUUMA-kunnat ja kuntaryhmä Neloset). Yhteistyösopimus tuli voimaan 1.10.2005 ja yhteistyön kohteita ovat erityisesti
maankäyttö, asuminen ja liikenne sekä seudulliset palvelut. Yhteistyökokoukseen
osallistuvat sopimuskuntien valtuustojen ja hallitusten 1. puheenjohtajat (28 luottamushenkilöä). Yhteistyökokouksella ei ole kuntia sitovaa päätösvaltaa.
Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta on pääkaupunkiseudun kuntien ylimmän luottamushenkilöjohdon yhteistyöelin ja se mm. hyväksyy pääkaupunkiseudun vision ja
strategian ja seuraa yhteistyön edistymistä. Jäsenistö koostuu pääkaupunkiseudun
kuntien valtuustojen ja hallituksen puheenjohtajista (23 hlöä).

2

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä on yhteistyön ohjaus- ja koordinaatioelin,
joka huolehtii visioon ja strategiaan perustuvan yhteistyön ohjauksesta ja seurannasta
ja käsittelee strategisesti merkittäviä yhteistyökysymyksiä sekä toimii merkittävien
yhteisöjen omistajaohjausryhmänä. Koordinaatioryhmään kuuluu kuntien ylin luottamushenkilöjohto (hallituksen ja/tai valtuuston puheenjohtajia, 13 hlöä).
KUUMA-seudun muodostavat Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä ja
Pornainen. Yhteistyön perustana on KUUMA-kumppanuusohjelma ja painopisteet
ovat mm. maankäyttö, asuminen ja liikenne sekä palvelujen uudistaminen. Yhteisenä
toimielimenä KUUMA-hallitus, jonka alaisuudessa toimii muita toimielimiä. Hallitus
on seutukokeilun kumoamisesta annetun lain siirtymäsäännöksen mukainen toimielin
vuoden 2012 loppuun saakka, josta johtuen sillä periaatteessa voi olla kuntia sitovaa
päätösvaltaa. Käytännössä mm. hyväksyy lausuntoja ja kannanottoja.
Kuntaryhmä Neloset on Hyvinkään, Vihdin, Kirkkonummen ja Sipoon vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyöryhmä, jonka toiminta on lähtenyt liikkeelle valmisteluyhteistyöstä Helsingin seudun yhteistyön etenemisessä ilmenneiden tarpeiden pohjalta. Kuntien hallitukset tehneet syksyllä 2010 päätökset tulla mukaan KUUMAyhteistyöhön vuoden 2011 alusta lukien.

