
Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimus

1. Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sopivat
Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan ja Koordinaatioryhmän toiminnan
järjestämisestä.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien tavoitteena on kaupunkien välisen yhteistyön
kehittäminen, sen tiivistäminen Helsingin seudun kuntien kanssa sekä
edunvalvonta ja yhteistyö valtion suuntaan.

Yhteistyöllä edistetään lisäksi pääkaupunkiseudun hyvinvointipalvelujen
parantamista ja palvelutuotannon tehostamista, parannetaan kansainvälistä
kilpailukykyä sekä kehitetään kaupunkirakennetta ja asumista.

2. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta (ruotsiksi Delegationen för Hu-
vudstadsregionen, lyhenne PKS-neuvottelukunta) on pääkaupunkiseudun
kaupunkien ylimmän luottamushenkilöjohdon yhteistyöelin.

Neuvottelukunta hyväksyy pääkaupunkiseudun vision ja strategian, käsittelee
pääkaupunkiseudun kehittämiseen liittyviä strategisia linjauksia ja seuraa
yhteistyön toteutumista.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vuosittain tarpeen mukaan
2 - 4 kertaa.

Neuvottelukuntaan kuuluvat jäseninä Helsingin, Espoon ja Vantaan
kaupunginvaltuustojen ja kaupunginhallitusten puheenjohtajat sekä ensimmäiset
ja toiset varapuheenjohtajat sekä Kauniaisten kaupungin kaupunginvaltuuston ja
- hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat eli yhteensä 23 henkeä.

Neuvottelukunta voi lisäksi päättää, että neuvottelukuntaan valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan lisäksi enintään kolme jäsentä sellaisista poliittisista
ryhmistä, jotka eivät ole edustettuina neuvottelukunnassa ja joiden kannatus
vähintään kahdessa kaupungissa on kolme prosenttia (3 %) tai sen yli. Em.
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jäsenet tulee valita kaupunkien kaupunginvaltuustojen tai -hallitusten jäsenistä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Helsingin kaupunginhallituksen
puheenjohtaja, varapuheenjohtajana Espoon kaupunginhallituksen
puheenjohtaja ja toisena varapuheenjohtajana Vantaan kaupunginhallituksen
puheenjohtaja.

3.  Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä

Koordinaatioryhmä (ruotsiksi samordningsgrupp) on kaupunkien ylimmän
luottamushenkilöjohdon ohjaus- ja koordinointielin pääkaupunkiseudun
yhteistyössä.

Koordinaatioryhmä huolehtii visioon ja strategiaan perustuvan yhteistyön
ohjauksesta ja seurannasta sekä käsittelee strategisesti merkittäviä
yhteistyökysymyksiä, kuten asumiseen, maankäyttöön ja liikenteeseen sekä
metropolipolitiikkaan ja Helsingin seudun yhteistyöhön kuuluvia asioita.

Koordinaatioryhmä toimii pääkaupunkiseudun merkittävien yhteisten yhteisöjen
omistajaohjausryhmänä. Omistajaohjauksen piiriin kuuluvat ohjauksen kannalta
merkittävimmät yhteisöt, joissa vähintään kolme suurinta pääkaupunkiseudun
kaupunkia ovat mukana.

Koordinaatioryhmään kuuluu 11 jäsentä. Koordinaatioryhmän jäseniä ovat
Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginhallitusten puheenjohtajat sekä
Kauniaisten kaupunginvaltuuston tai -hallituksen puheenjohtaja.
Koordinaatioryhmän jäseniä ovat myös Helsingin, Espoon ja Vantaan
kaupunginvaltuustojen puheenjohtajat tai heidän sijastaan kaupunginhallituksen
nimeämä kaupunginhallituksen tai valtuuston varapuheenjohtaja. Muiden
kaupunginhallitusten nimeämien koordinaatioryhmän jäsenten tulee olla
valtuuston tai kaupunginhallituksen jäseniä. Koordinaatioryhmän
puheenjohtajana toimii Helsingin kaupunginhallituksen nimeämä edustaja.

4. Neuvottelukunnassa ja koordinaatioryhmässä käsiteltävien asioiden
valmistelu ja päätöksenteko

Neuvottelukunnan ja koordinaatioryhmän kokouksissa käsiteltävät asiat
valmistelee ja esittelee pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous.

Neuvottelukunnan ja koordinaatioryhmän päätökset ovat yhteisesti sovittuja
suosituksia. Kaupunkeja sitovat päätökset tehdään kunkin kaupungin omissa
luottamushenkilöelimissä.

Neuvottelukunnan ja koordinaatioryhmän kokousten asialistat ovat julkisia ja
kokouspäätöksistä tiedotetaan viestimille.
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5. Henkilöstön osallistuminen

Henkilöstön osallistuminen järjestetään kuntien yhteistoimintalain ja kaupunkien
omien yhteistoimintasopimusten mukaisesti. Kaupunkityönantajien ja
henkilöstöjärjestöjen yhteinen seurantaryhmä seuraa yhteistyötä
henkilöstönäkökulmasta. Varsinaiset yhteistoimintamenettelyt käydään kussakin
kaupungissa erikseen.

6. Sopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika

Sopimus tulee voimaan, kun sopijakaupunkien kaupunginvaltuustot ovat sen
hyväksyneet.

Sopimus on voimassa vuosina 2013–2016.


