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§ 663
Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimus

HEL 2021-009837 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä 1 olevan pääkaupunkiseudun kau-
punkien yhteistyösopimuksen.  

Sopimus korvaa aiemman, vuoden 2021 loppuun saakka voimassa 
olevan sopimuksen. Uusi sopimus on voimassa toistaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus nimesi pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmän 
jäseniksi valtuustokaudeksi 2021-2025 pormestarin ja kansliapäällikön 
lisäksi apulaispormestarit. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 31023337

inga.nyholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimus 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pääkaupunkiseudun yhteistyö on pitkään pohjautunut pääkaupunki-
seudun kaupunkien hyväksymään sopimukseen. Edellisen valtuusto-
kauden sopimus solmittiin määräaikaiseksi ja sen voimassaolo päättyy 
vuoden 2021 lopussa. Tämän johdosta sopimus on tarpeen uusia. Päi-
vitetty sopimus vastaa oleellisilta osiltaan edelliskauden sopimusta. Sii-
hen on tehty lähinnä eräitä teknisiä täsmennyksiä. Uuden sopimuksen 
ehdotetaan olevan voimassa toistaiseksi.  

Yhteistyösopimuksessa sovitaan pääkaupunkiseudun kaupunkien eli 
Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yhteistyön tavoitteista ja or-
ganisoinnista. Yhteistyösopimuksen päämääränä on edistää kaupun-
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kien välistä strategisen tason vuoropuhelua ja operatiivisen tason yh-
teistyötä.  

Keskeisiä yhteistyökysymyksiä käsitellään pääkaupunkiseudun yhteis-
työryhmässä, joka koostuu Helsingin pormestarista ja kansliapäällikös-
tä, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginjohtajista sekä neljästä 
Helsingin, kolmesta Espoon ja kolmesta Vantaan ja yhdestä Kauniais-
ten nimeämästä luottamushenkilöstä. Yhteistyöryhmä kokoontuu tar-
peen mukaan, vähintään kahdesti vuodessa, pääkaupunkiseudun kau-
punginjohtajien koollekutsumana. Sen puheenjohtajana toimii Helsingin 
pormestari. Yhteistyön koordinaatiosta vastaavat pääkaupunkiseudun 
kaupunginjohtajat. Helsingin kaupunki vastaa yhteistyöryhmän ja pää-
kaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokousten sihteeritehtävistä yh-
dessä pääkaupunkiseudun sihteeristön kanssa. Lisäksi kaupunginjoh-
tajat voivat perustaa toimialakohtaista operatiivisen tason yhteistyötä 
varten tarvittavan määrän pks-työryhmiä, joissa kaupunkeja edustavat 
pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien nimeämät kaupunkien edusta-
jat.

Sopimuksella ei siirretä päätöstoimivaltaa yhteisille toimielimille, vaan 
yhteistyön edellyttämät kaupunkeja sitovat päätökset tehdään kunkin 
kaupungin omien määräysten mukaisesti. 

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat käsittelivät kokouksessaan 
31.8.2021 päivitettyä sopimusta ja päättivät toimittaa sen hyväksyttä-
väksi kaikkiin pääkaupunkiseudun kaupunkeihin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 31023337
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Tiedoksi

Yhteistyöryhmään nimetyt


