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1
Helsingin seudun yhteistyökokouksen järjestäytyminen

Helsingin seudun päivitetty yhteistyösopimus on hyväksytty kaikkien seudun kuntien luottamus-
elinten toimesta. Sopimuksen keskeisenä päämääränä seudun kuntien yhteistyön kehittäminen ja
sitoutuminen poliittisen- ja viranhaltijajohdon vapaaehtoiseen, säännölliseen yhteistyöhön.

Uuden sopimuksen myötä yhteistyö laajenee kolmeen uuteen kuntaan, kun Porvoo, Lohja ja Siun-
tio on päätetty ottaa kumppanuusjäseninä mukaan yhteistyöhön. Yhteistyösopimukseen on sisälly-
tetty uusi jäsenyysmuoto, joka oikeuttaa kumppanuuskunnat osallistumaan Helsingin seudun yh-
teistyökokouksen kokouksiin sekä seudun kunnan- ja kaupunginjohtajien valmistelukunnan ko-
kouksiin. Ko. kunnat eivät osallistu sopimuksessa mainitun MAL-suunnitelman laadintaan eivätkä
valtion kanssa laadittavaan MAL-sopimukseen tai em. asioita koskevaan päätöksentekoon, ellei asi-
asta erikseen toisin sovita. Poikkeuksena liikennejärjestelmäsuunnittelun osalta Siuntio, joka on
HSL:n jäsenkunta. Myös kuntien mukana olosta esimerkiksi metropolipolitiikkaan liittyvässä valmis-
telussa tai muista, vastaavista asioista sovitaan erikseen.

Helsingin seudun yhteistyökokous on sopimus- ja kumppanuuskuntien johtavien luottamushenki-
löiden säännöllisesti kokoontuva yhteistoimintaelin, jossa käsitellään seudullisesti merkittäviä asioi-
ta. Yhteistyökokoukseen osallistuvat sopimus- ja kumppanuuskuntien kunnanvaltuustojen ja –
hallitusten I. puheenjohtajat. Yhteistyökokous voi päättää, että kokoukseen valitaan valtuustokau-
deksi lisäksi 4-6 lisäjäsentä, joista 2-4 edustaa pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja kaksi KUUMA-
seutua. Lisäjäsenistä on neuvoteltu kuntavaalien 2021 jälkeen Uudenmaan liiton vaalien valmiste-
lutoimikunnassa, jossa puolueiden piirijärjestöjen toiminnanjohtajat ovat sopineet, että lisäpaikat
jakaantuisivat vihreille, perussuomalaisille ja vasemmistoliitolle. Lisäjäsenet olisivat Vantaalta (3
henkilöä), Helsingistä (1 henkilö), Tuusulasta (1 henkilö) sekä Kirkkonummelta (1 henkilö). Varsinai-
sesti kokoonpano lisäjäsenineen päätetään HSYKin kauden ensimmäisessä kokouksessa 1.12.2021.

HSYKin ensimmäisessä kokouksessa tulee valita myös puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
sekä tarvittaessa tekninen työvaliokunta ja nimetään MAL-neuvottelukunta.

Päätös: Yhteistyökokous nimesi valtuustokaudeksi 2021-2025 puheenjohtajaksi kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Juhana Vartiaisen Helsingistä ja varapuheenjohtajiksi kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtajan Henna Partasen Espoosta sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pinja Perholeh-
don Hyvinkäältä ja päätti, että puheenjohtajisto muodostaa teknisen työvaliokunnan, joka kokoon-
tuu tarvittaessa.

Yhteistyökokous nimesi valtuustokaudeksi 2021-2025 seuraavat lisäjäsenet: Funda Demiri, Vantaa;
Erika Veltheim, Vantaa; Ari Koponen, Tuusula; Reetta Hyvärinen, Kirkkonummi; Vaula Norrena,
Vantaa sekä Laura Korpinen, Helsinki.

Yhteistyökokous nimesi MAL-neuvottelukunnan esityslistan liitteen 2 mukaisesti. Tuusulan edusta-
jaksi neuvottelukuntaan nimettiin liitteessä mainitun yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juholan
sijaan kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka. Neuvottelukunnan kokoonpano on pöytäkirjan liitteenä.

Lisäksi yhteistyökokous päätti, että jatkossa MAL-asiat sijoitetaan yhteistyökokouksen loppuun, jol-
loin kumppanuuskuntien (Porvoo, Lohja, Siuntio) edustajat voivat osallistua yhteistyökokouksen
kokouksiin MAL-asioiden käsittelyyn saakka.
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2
Helsingin seudun yhteistyön tausta ja lähetekeskustelu yhteistyö- ja edunvalvonta-asioista valtuustokaudella
2021-2025

Helsingin seudun yhteistyön tavoitteena on pitkään ollut laajan metropolialueen kehittäminen ja
seudun kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen sekä erityisesti maankäyttöön, asumiseen ja lii-
kenteeseen liittyvät kysymykset, tarpeen mukaan myös muut seudulliset palvelut. Yhteistyö tiivistyi
2000-luvun alkupuolella ja ensimmäinen seudun yhteistyösopimus laadittiin vuonna 2005. Uuden,
vuonna 2021 hyväksytyn yhteistyösopimuksen mukaan sopimus- ja kumppanuuskuntien yhteisenä
tavoitteena on Helsingin seudun kuntien yhteistyön kehittäminen ja edunvalvonta. Yhteistyö perus-
tuu yhteiseen näkemykseen alueen haasteista ja yhteiseen tahtoon vaikuttaa alueen kehittämi-
seen.

Alkaneella valtuustokaudella keskeisiä seudun yhteistyöasioita ovat maankäytön, asumisen ja lii-
kenteen kysymykset. Niihin liittyen valmisteilla on MAL 2023-suunnitelma, jonka pohjalta valmis-
taudutaan voimassa olevan MAL-sopimuksen toisen nelivuotiskauden toimenpiteiden laadintaan.
Yhteisiä edunvalvontakysymyksiä liittyy myös mm. sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, kau-
punkien toimintaan ja talouteen sote-uudistuksen jälkeen sekä TE-palvelujen siirtoon kunnille.

Päätös: Kuultiin kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän alustus seudun yhteistyön taustasta ja historiasta.
Käytiin lähetekeskustelu uuden valtuustokauden keskeisistä yhteistyö- ja edunvalvontakysymyksis-
tä. Keskustelun johtopäätöksinä todettiin, että valtuustokauden 2021-2025 keskeisiä Helsingin seu-
dun yhteisiä edunvalvontakysymyksiä ovat erityisesti seudun aloituspaikkoihin vaikuttaminen, TE-
palvelujen siirto kuntiin vuonna 2024, Sote-uudistus ja hyvinvointialueiden ja -palveluiden rahoitus
sekä kaupunkien ja kuntien rahoitusaseman ja investointikyvyn turvaaminen MAL-asioiden lisäksi.

3
Muut asiat

Päätös: Muita asioita ei ollut.

4
Seuraavat kokoukset

Päätös: Seuraava kokous pidetään keväällä 2022 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

5
MAL 2023 vision, tavoitteiden, arviointikokonaisuuksien ja tavoitetasojen hyväksyminen

MAL 2023 visio, tavoitteet, arviointikokonaisuudet ja tavoitetasot on valmisteltu MAL-
projektiryhmän, HLJ-toimikunnan, MAL neuvottelukunnan sekä maankäytön ja asumisen-ryhmien
kokouksissa ja työpajoissa sekä luottamushenkilöille järjestetyissä vuorovaikutustilaisuuksissa ke-
vään ja syksyn 2021 aikana. Työn pohjana on toiminut MAL 2019 -suunnitelma, MAL-sopimus vuo-
sille 2020-2031, MAL2023 -puiteohjelma, MAL-työn selvitykset sekä valtakunnalliset ohjelmat ku-
ten Liikenne 12 -suunnitelma, Fossiilittoman liikenteen tiekartta ja pääministerin Marinin hallituk-
sen ohjelma.



HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 5

13.1.2022

Vision, tavoitteiden, arviointikokonaisuuksien ja tavoitetasojen valmistelun pohjana on käytetty
MAL 2023 -suunnitelman vertailupohjassa käytettyä vahvan keskittyvän kasvun skenaarion koko-
naiskasvua, jonka mukaan Helsingin seudulla on 1,88 miljoonaa asukasta vuonna 2040 (2,16 mil-
joonaa vuonna 2060) ja 937 000 työpaikkaa vuonna 2040 (994 000 vuonna 2060).

MAL 2019 -suunnitelman tavoitteita olivat vähäpäästöinen, houkutteleva, elinvoimainen ja hyvin-
voiva. Tavoitteet eivät ole merkittävästi muuttuneet edellisestä suunnittelukierroksesta neljän
vuoden takaa, mutta niitä on päivitetty mm. MAL-puiteohjelmassa tunnistettujen teemojen mukai-
sesti.

Visio, tavoitteet, arviointikokonaisuudet ja tavoitetasot on kuvattu tarkemmin kokouksen esityslis-
tassa sekä esityslistan liitteissä.

Päätös: Kuultiin maankäyttöjohtaja Rikhard Mannisen esittely asiasta ja merkittiin se tiedoksi. Yh-
teistyökokous palautti valmisteluun MAL 2023-suunnitelman visiota, tavoitteita, arviointikokonai-
suuksia ja tavoitetasoja koskevan kokonaisuuden (esityslistan liite 3) siltä osin kuin se koskee arvi-
ointikokonaisuuksien tavoitetasoa ”Liikenteen ja asumisen CO2-päästöt” ja päätti, että kyseinen
kohta tulee muotoilla seuraavasti: Kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikenteen yhteensovittami-
sessa seudun henkilöautoliikenteen päästöt vähenevät, sopusoinnussa kansallisten päästötavoit-
teiden kanssa. Lisäksi HSYK päätti, että MAL-suunnittelun jatkovalmistelussa lähiluonnon saavutet-
tavuus ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen huomioidaan suunnittelutavoitteena. Lisäksi
yhteistyökokous totesi, että jatkovalmistelussa tulisi ottaa huomioon myös se, että seuraavat MAL-
sopimusneuvottelut tullaan käymään kuntien talouden ja rahoitusaseman kannalta haastavassa ti-
lanteessa, sillä vuonna 2023 toteutuvan sote-uudistuksen seurauksena kuntien verotulopohja pie-
nenee ja siksi on olemassa merkittävä riski kuntien investointikyvyn heikkenemisestä.

Yhteistyökokouksen sihteeri
Inga Nyholm, yhteysjohtaja Helsinki
p. 040 760 5524


