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Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmä 2.3.2018

Kokousaika Perjantai 2.3.2018 klo 14.00 – 16.00

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Helsinki Pormestari Jan Vapaavuori
Apulaispormestari Anni Sinnemäki
Apulaispormestari Pia Pakarinen
Apulaispormestari Sanna Vesikansa
Apulaispormestari Nasima Razmyar
Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna
Kaupunginsihteeri Anja Vallittu

Espoo Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Tiina Elo
Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Maria Guzenina
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
Kaupunginsihteeri Mari Immonen

Vantaa Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman
Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Timo Juurikkala
Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen
Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi

Kauniainen Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi
Kaupunginjohtaja Christoffer Masar

Asiat

1
Järjestäytyminen

Pääkaupunkiseudun kaupunginhallitukset hyväksyivät yhteistyösopimuksen
syksyllä 2017. Yhteistyöryhmä kokoontuu tarpeen mukaan, vähintään kah-
desti vuodessa, pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien koolle kutsumana.
Kaupunginjohtajat huolehtivat myös kokousten valmistelusta.

Yhteistyösopimuksen mukaan puheenjohtajana toimii Helsingin pormestari.
Yhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa siten, että
ensimmäinen varapuheenjohtaja valitaan Espoon ja toinen varapuheenjohta-
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ja valitaan Vantaan nimeämien edustajien joukosta. Helsingin kaupunki vas-
taa ryhmän sihteeritehtävistä.

Päätös Yhteistyöryhmä päätti valita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tiina Elon
Espoosta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Antti Lindtmanin Vantaalta.

Merkittiin tiedoksi muut esille tulleet järjestäytymiseen liittyvät asiat.

2
Lähetekeskustelu pääkaupunkiseudun yhteistyöhön

Yhteistyösopimuksen päämääränä on edistää kaupunkien välistä strategisen
tason vuoropuhelua ja operatiivisen tason yhteistyötä. Yhteistyöryhmä käsit-
telee pääkaupunkiseudun keskeisiä yhteistyökysymyksiä.

Yhteistyön tavoitteena on erityisesti parantaa seudun kansainvälistä kilpailu-
kykyä, kehittää Helsingin seudun yhteistyötä ja metropolipolitiikkaa sekä yh-
teistä kansallisen tason edunvalvontaa, edistää kaupunkien välistä yhteistyötä
maankäytön asumisen ja liikenteen kysymyksissä sekä parantaa ja tehostaa
yhdessä kaupunkien palveluta ja yhteisten yhteisöjen omistajaohjauksen
koordinaatiota.

Päätös  Kuultiin kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän katsaus pääkaupunkiseudun yhteis-
työstä.

Merkittiin käyty keskustelu tulevaa toimintaa varten tiedoksi.

3
Sote- ja maakuntauudistus ja pääkaupunkiseutu

Kokouksessa kuullaan kaupunginjohtajien tilannekatsaus uudistuksesta ja
Uudenmaan maakunnan esivalmistelusta pääkaupunkiseudun kaupunkien
näkökulmasta.  Lisäksi kokouksessa kuullaan Sami Sarvilinnan katsaus kasvu-
palvelujen erillisratkaisun valmistelutilanteesta.

Esivalmistelu jatkuu tänä keväänä siihen asti, kunnes mahdollinen lainsäädän-
tö tulee voimaan. Maakuntauudistuksen toimeenpanon valmistelua varten
on perustettu Uusimaa 2019 –hanke, jonka verkkosivulta voi seurata etene-
mistä www.uusimaa2019.fi.

Kasvupalvelujen erillisratkaisun esivalmistelu on käynnissä pääkaupunginjoh-
tajien nimeämässä kasvupalvelutyöryhmässä.

http://www.uusimaa2019.fi/
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Päätös Kuultiin pormestari Jan Vapaavuoren alustus sote- ja maakuntauudistuksesta
kaupunkien näkökulmasta ja Uusimaa 2019 –hankkeen väliaikaisen toimieli-
men asettamisen tilanteesta sekä kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan katsaus
kasvupalvelujen erillisratkaisun valmistelutilanteesta.

Merkittiin tilannekatsaus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.

4
Seuraava kokous

Päätös Seuraava kokous pidetään 18.5.2018 klo 14:00 alkaen ja että varaudutaan ko-
koukseen myös huhtikuussa erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Anja Vallittu
sihteeri


