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KUUMA-yhteistyön filosofia 2017 –

fokusointia ja rönsyjen perkaamista 1/2

o KUUMA-yhteistyön alle on koottu liikaa asioita

o Visio on hämärtynyt ja yhteistyö on osittain passivoitunut –

turhautumistakin esiintyy

 Johtokunnan tulisi arvioida uudelleen yhteistyön syvin olemus ja tavoitteet, 

keskittyä kaikille yhteisiin edunvalvonnan ja palveluyhteistyöhankkeisiin

 Yhteistyöpöydältä tulisi poistaa vähemmän tärkeät asiat 

 Maakuntauudistuksen vaikutukset KUUMA-kuntiin ja sen kautta nousevat 

yhteistyön sekä edunvalvonnan kysymykset tulisi kartoittaa 

 Johtokunnan ja komission kokousten esityslistoja tulisi lyhentää

 Kokousten tulisi edistää yhteistyötä ja edunvalvontaa – lisää konkretiaa



KUUMA-yhteistyön filosofia 2017 –

fokusointia ja rönsyjen perkaamista 2/2

Johtokunnalta linjaus syksyllä 2016, esitys

1. KUUMAn hallintomalli (onko liikelaitos edelleen ajankohtainen?)

2. Johtokunnan kokouskäytäntö (tiiviit päätöskokoukset vai seminaareja?)

3. Isäntäkunta (jatkossakin Kerava?) 

4. Olisiko KUUMA-toiminta syytä sitoa tiiviimmin kuntien päätöksentekoon (esimerkiksi 

KUUMA-asioiden esittely kunnanjohtajan toimesta kunnanhallitukselle ja –valtuustolle 

ennen KUUMA-johtokunnan kokousta?) 

5. Tulisiko omistajapolitiikka palauttaa kuntien omaan ohjaukseen ja käsitellä linjauksia 

vain poikkeustapauksissa KUUMA-yhteistyön foorumeilla?

6. Tulisiko sote-hanke irrottaa KUUMA-liikelaitoksesta ja yhteisestä KUUMA-pöydästä? 



KUUMA-kuntien yhteisen

edunvalvonnan kohteet 2017-
Johtokunnalta linjaus syksyllä 2016, esitys

1. MAL-asiat (nykyisen seuranta ja tuleva MAL-sopimus)

2. Sote-uudistus (PKS-kuntien esitys vs muut, uudistuksen rahoitus). Sote-

kokonaisuus eli valtakunnallinen ratkaisu koskee kaikkia KUUMA-kuntia 

ja on siltä osin yhteinen KUUMA-edunvalvontakohde.

3. Maakuntauudistus (tehtävänjako maakunta – kunnat, 

rahoitusjärjestelmä, valtionosuudet, työllisyyden hoito, yhteistyömallit 

maakunnan ja kuntien välillä, uuden kunnan hallintomalli ja toiminnan 

kehittäminen)

4. Ad hoc-edunvalvonta-asiat (käräjäoikeuksien ja poliisiasemien 

lakkauttamiset, junavuorojen karsiminen jne…)

”KUUMA-seudun edunvalvonta ja sen puitteissa tapahtuva yhteinen 

tekeminen tulisi keskittää sellaisiin asioihin ja prosesseihin, jotka 

koskettavat kaikkia tai ainakin useimpia KUUMA-kuntia. Ad hoc-

tapaukset poikkeuksia”



KUUMA-kuntien palveluyhteistyön

kohteet 2017-

Johtokunnalta linjaus syksyllä 2016, esitys

1. Elinkeinomarkkinointi ja elinkeinopolitiikka sekä yrityspalveluiden 

koordinaatio (tarvitaan yhteinen tahtotila)

2. Sähköisen asioinnin edistäminen ja palvelujen digitalisointi osana uutta 

toimintatapaa (onko halua muuttaa asioiden tekemistä?)

3. Työllisyyden hoito kokonaan kuntien vastuulle (edunvalvontaa tarvitaan 

maakuntauudistuksen yhteydessä)

4. Energiatehokkuuden edistäminen sekä hyvien käytäntöjen omaksumisen 

että automatisoinnin kautta (otetaan käyttöön yhä laajemmin)

5. MAL-asioissakin palveluyhteistyöhön liittyviä kehittämisen tarpeita

6. Tulevaisuuden kuntaan liittyvä palveluyhteistyön kehittäminen tärkeä 

asiakokonaisuus (elinvoimaisuuden vahvistaminen yhdessä)



KUUMA-kuntien kommentit 

johtokunnassa 13.9.2016

Sipoo (Mikael Grannas)

• Komission esittämä malli ok

• KUUMA-yhteistyö on hyödyllistä

• Rönsyjä karsittava

• Sote-hanke irti KUUMA-pöydästä

• Tiiviimpi yhteydenpito luottamushenkilöiden kanssa hyvä asia

• Virkamiesten yhteistyö hyödyllistä, ei tarvitse aina mennä komission kautta

• Isäntäkunta-ajatus edelleen ok, Kerava ok

• Liikelaitos-malli ok

Nurmijärvi (Outi Mäkelä)

• Elämme murrosvaiheessa (sote- ja maakuntauudistus) ja sen takia on hyvä pohtia 

KUUMA—yhteistyötä sekä sen muotoja. Kun tilanne selkiytynyt, tulisi miettiä 

toimintamallia

• Sote-hanke irti KUUMA-pöydästä

• Edunvalvonta on hyvä asia jossain muodossa, mutta ellei muita tavoitteita niin onko 

perusteita näin raskaalle organisaatiolle ja henkilöstölle?



KUUMA-kuntien kommentit 

johtokunnassa 13.9.2016

Pornainen (Hannu Haukkasalo)

• Yleissävy ok

• Myös virkamiesten yhteistyö tärkeää

• Sote-hanke irti KUUMA-pöydästä

• Edunvalvonta yhteistyön keskiössä

• Palveluyhteistyötäkin tarvitaan, esimerkiksi maahanmuuttokysymysten hoidossa ja 

joukkoliikenteen seudullisessa käsittelyssä

Kerava (Kirsi Rontu)

• Yhteistyö ok

• Kokouskäytäntö tiiviiksi

• Isäntäkunta-ajatus ok, Kerava valmis olemaan jatkossakin

• Edunvalvonta keskeistä, varsinkin MAL-asioissa

• Työryhmiä liikaa

• Sote-hanke irti KUUMA-pöydästä

• Yhteydenpitoa enemmän luottamushenkilöiden kanssa

• Liimataisen kommentti: kunnanhallitusten/kaupunginhallitusten käsittelyyn lopullinen 

esitys!



KUUMA-kuntien kommentit 

johtokunnassa 13.9.2016
Tuusula (Arto Lindberg)

• Yleissävy ok

• Edunvalvonta vaatii yhteistyötä

• KUUMA-toiminta vierasta luottamushenkilöille

• Rönsyjä syytä perata ja fokusoida toimintaa

Mäntsälä (Tapio Havula)

• Yhteistyö ok

• Edunvalvonta keskeistä

• Tehdään liikaa asioita – näkyy toimintakertomuksen laajuudesta

• Johtokunta hyvä foorumi jakaa tietoa

• Asioiden yhdessä valmistelu arvokasta

• Yhteydenpitoa enemmän luottamushenkilöiden kanssa - etääntynyt

• Konkretiaa palveluyhteistyöhön (Kairesalo)

• Tulevaisuuden kunta vaatii yhdessä pohtimista (Kairesalo)

Kirkkonummi (Tarmo Aarnio)

• KUUMA-yhteistyö arvokasta

• Päästään ”pöytiin” vaikuttamaan yhdessä

• Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset huomioitava yhteistyössä

• Yhteydenpito luottamushenkilöihin vaatii panostusta

• Ajoittain voitaisiin pitää laajempia (enemmän väkeä) seminaareja



KUUMA-kuntien kommentit 

johtokunnassa 13.9.2016
Hyvinkää (Jyrki Mattila)

• Yleissävy ok

• Edunvalvonta vaatii yhteistyötä

• Sote-hanke voidaan irrottaa KUUMA-pöydästä

• Toimintaa hyvä kehittää sote- ja maakuntauudistuksen myötä

Vihti (Hannu Nummela)

• Komission esittämä malli ok

• KUUMA-yhteistyö on hyödyllistä, erityinen arvo edunvalvonnalla

• Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset huomioitava KUUMA-työssä

• Rönsyjä karsittava

• Sote-hanke irti KUUMA-pöydästä

• Tiiviimpi yhteydenpito luottamushenkilöiden kanssa hyvä asia

• Virkamiesten yhteistyö hyödyllistä, ei tarvitse aina mennä komission kautta

• Isäntäkunta-ajatus edelleen ok, Kerava ok

• Liikelaitos-malli ok



KUUMA-kuntien kommentit 

johtokunnassa 13.9.2016
Järvenpää (Erkki Kukkonen)

• KUUMA-yhteistyö ok – ajatus kirkastuu, kun katsoo menneisyyteen

• Edunvalvonta keskeinen = joukkovoimaa

• Kokouskäytäntöjä voidaan tarkistaa ja kehittää. Seminaariajatus ok

• Tiedonkulkua tarpeen kehittää suhteessa luottamushenkilöihin

• Sote-hanke voidaan irrottaa KUUMA-pöydästä

• Toimintaa hyvä kehittää sote- ja maakuntauudistuksen myötä (Uusi kunta 2019)

• Omistajapolitiikka pois KUUMA-pöydästä. Vain Ad hoc-tapauksissa.

Nuorten KUUMA (Aki Saarikoski)

• Komission esittämä malli ok

• Omistajapolitiikka kuntiin

• Mitä rönsyjä tarkoitetaan?

• Kokoukset voisi videoida?

• Kokousten ohella olisi hyvä järjestää seminaareja

• Sähköisen asioinnin edistäminen yhdessä on tärkeä KUUMA-teema



 

mdi.fi 

KUUMA-SEUDUN YHTEISTYÖ 2017 

JOHTOKUNNAN TYÖPAJA 

 

 Aika:  8.3.2017 klo 14:00 – 17:00 

 

 Paikka:  Järvenpää-talo,  Venny Kabinetti, II-kerros 

Ohjelma 

 klo 14.00        Avaussanat ja katsaus KUUMA-seudun 15-vuotiseen historiaan,  

 Erkki Kukkonen  

 

  Valtuustokauden 2013-2016 arviointi - kuntien ja KUUMAn  

  tulevaisuus / Janne Antikainen 

  

  Keskustelua ja kommentointia KUUMAn yhteistyöstä 

 

 n. klo 15.15 Kahvitauko 

 

 n. klo 15.45 Keskeisimmät kysymykset KUUMAn lähitulevaisuudessa 

 

 Yhteinen tietopohja ja tulkinta, think tank 

 Tiedottaminen ja viestintä 

 Omistajapolitiikka? 

 Seudullisen yhteistyön resurssit?  

 

Keskustelun perusteella nostetaan teemat työstettäväksi 

 

1. kierros: oikeiden kysymysten löytäminen 

2. kierros:  

 Mikä toiminut? Eli mitä toimivia käytäntöjä kan-

nattaisi ottaa mukaan tulevalle kaudelle 

 Mitkä ovat pahimmat pullonkaulat ja suden-

kuopat? Eli mitä tulisi osata välttää tulevalla 

kaudella 

 

 Rakentava purkukeskustelu 

 

 n. klo 17.00      Työpaja päättyy 

 

 klo 17.30    Kahvi- ja tee tarjoilu, suolainen voileipä 

 klo 18.00    KUUMA-johtokunnan kokous alkaa   

KUUMA-johtokunta / työpaja  8.3.2017  klo 14.00-   Liite 13a 


