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KOKOUSTIEDOT
Aika

PÖYTÄKIRJA N:o 3/2020

Torstai 24.9.2020 klo 18.00-20.00

Paikka

Teams

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Hyvinkää
Irma Pahlman
Annika Kokko

jäsen, läsnä
jäsen, läsnä

Järvenpää
Eemeli Peltonen
Helinä Perttu
Pauliina Naala

jäsen, poissa
jäsen, poissa
lisäjäsen, poissa

Kerava
Marja Suomela
Samuli Isola
Eero Forsten
Pia Lohikoski

jäsen, läsnä
jäsen, poissa
lisäjäsen, poissa
lisäjäsen, läsnä

Kirkkonummi
Anders Adlercreutz
Timo Haapaniemi
Santtu Vainionpää

jäsen, poissa
jäsen, läsnä
lisäjäsen, läsnä

Mäntsälä
Heta Ravolainen-Rinne
Tapio Havula

jäsen, läsnä
jäsen, läsnä

Nurmijärvi
Kallepekka Toivonen
Virpi Räty

jäsen, poissa
jäsen, läsnä

Pornainen
Liljan-Kukka Runolinna
Juha Virkki

jäsen, läsnä
jäsen, läsnä

Sipoo
Heikki Vestman
Kaj Lindqvist

jäsen, läsnä
jäsen, läsnä

Tuusula
Kati Lepojärvi
Arto Lindberg

jäsen, puheenjohtaja, läsnä
jäsen, läsnä

Vihti
Eerikki Viljanen
Tuija Sundberg

jäsen, läsnä
jäsen, läsnä
nuorisoedustaja
nuorisoedustaja
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Muut osallistujat

ALLEKIRJOITUKSET

PÖYTÄKIRJA N:o 3/2020

Jyrki Mattila
Olli Naukkarinen
Kirsi Rontu
Tarmo Aarnio
Esko Kairesalo
Outi Mäkelä
Hannu Haukkasalo
Mikael Grannas
Harri Lipasti
Erkki Eerola

kaupunginjohtaja, Hyvinkää, läsnä
kaupunginjohtaja, Järvenpää, poissa
kaupunginjohtaja, Kerava, läsnä
kunnanjohtaja, Kirkkonummi, läsnä
kunnanjohtaja, Mäntsälä, läsnä
kunnanjohtaja, Nurmijärvi, läsnä
kunnanjohtaja, Pornainen, poissa
kunnanjohtaja, Sipoo, läsnä
kansliapäällikkö, Tuusula, läsnä
kunnanjohtaja, Viht, poissai

Antti Kuusela
Henrik Helenius
Satu-Riitta Pajula

yhteistyöjohtaja, läsnä
liikennesuunnittelija, läsnä
kuntayhteistyön assistentti, läsnä

Puheenjohtaja

Sihteeri

allekirjoitettu sähköisesti
4.10.2020 klo 20.56
Kati Lepojärvi

allekirjoitettu sähköisesti
5.10.2020 klo 17.23
Satu-Riitta Pajula

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 21 – 32
PÖYTÄKIRJA ON
TARKASTETTU
Aika ja paikka
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
VERKKOSIVUILLA

Todistaa

26.11.2020

KUUMA-seutu

allekirjoitettu sähköisesti
24.10.2020 klo 21.10
Irma Pahlman

allekirjoitettu sähköisesti
2.10.2020 klo 9.13
Tapio Havula

24.10.2020 alkaen

Satu-Riitta Pajula
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21 §

Kokouspäivämäärä
24.9.2020

Sivu
2

PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
Esitys:

Puheenjohtaja päättää
- todeta läsnäolijat
- todeta, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi läsnäolijat ja että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

siht.

tark.

tark.
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22 §

Kokouspäivämäärä
24.9.2020

Sivu
3

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN
Esitys:

Ehdotetaan, että KUUMA-johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi
Irma Pahlmanin Hyvinkäältä ja Tapio Havulan Mäntsälästä.

Päätös:

KUUMA-johtokunta päätti esityksen mukaisesti.

siht.

tark.

tark.
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Kokouspäivämäärä
24.9.2020

Sivu
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MAL-SOPIMUSTA KOSKEVAN NEUVOTTELUTULOKSEN
HYVÄKSYMISPROSESSI KUUMA-SEUDULLA
KUUMA-komissio 27.2.2020 / §4
KUUMA-komissio 7.5.2020 / §4
KUUMA-johtokunta 10.6.2020 / §15
KUUMA-seudun pääneuvottelija Jyrki Mattila antaa tilannekatsauksen.
Liite 15
MAL-sopimus 2020-2030 / Jyrki Mattila
Esitys:
KUUMA-johtokunta merkitsee selostuksen tiedoksi.
Päätös:
KUUMA-johtokunta merkitsi selostuksen tiedoksi.
__________________________
KUUMA-komissio 10.9.2020 / § 4
KUUMA-seudun pääneuvottelija Jyrki Mattila antoi selostuksen
KUUMA-johtokunnalle 10.6.2020. KUUMA-johtokunta ei tee muodollista hyväksymispäätöstä vaan merkitsee neuvottelutuloksen
tiedoksi.
HSL:n hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen 16.6.2020 ja HSYK
13.8.2020. HSYK suositteli kunnille sopimuksen hyväksymistä.
Kuntakäsittely etenee liitteessä 4a kuvatulla aikataululla.
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa asiaa.
Liite 4a
Käsittelyaikataulu
Liite 4b
Pöytäkirjaote HSL:n hallituksen kokouksesta16.6.2020 §115
Liite 4c
HSYK:n pöytäkirja 13.8.2020
Liite 4d
MAL-sopimus neuvottelutulos 02 06 2020
Liite 4e
MAL sopimus_Liite 1 maankäytön ensisijaiset vyöhykkeet
Liite 4f
MAL sopimus Liite 2 asuntotuotantotavoitteet KORJ.
siht.

tark.

tark.
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Esitys:
KUUMA-komissio merkitsee asian tiedoksi ja päättää viedä sen
tiedoksi KUUMA-johtokunnalle.
Päätös:
KUUMA-komissio päätti esityksen mukaisesti.
_________________________
KUUMA-johtokunta 24.9.2020 / § 23
KUUMA-komission puheenjohtaja Harri Lipasti selostaa asiaa.
Liite 23a
Liite 23b
Liite 23c
Liite 23d
Liite 23e
Liite 23f

Käsittelyaikataulu
Pöytäkirjaote HSL:n hallituksen kokouksesta16.6.2020 §115
HSYK:n pöytäkirja 13.8.2020
MAL-sopimus neuvottelutulos 02 06 2020
MAL sopimus_Liite 1 maankäytön ensisijaiset vyöhykkeet
MAL sopimus Liite 2 asuntotuotantotavoitteet KORJ.

Esitys:

KUUMA-johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

KUUMA-johtokunta päätti esityksen mukaisesti.

siht.

tark.

tark.
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UUDENMAAN SELVIYTYMISSUUNNITELMA 2020-2021

KUUMA-komissio 10.9.2020 / §5
Uudenmaan liitto valmistelee kuntien kanssa Koronaan liittyvää
selviytymissuunnitelmaa. Kunnat ovat jo keväällä aloittaneet Koronan taloudellisia vaikutuksia koskevan edunvalvontatyön, jonka
ansiosta valtion 4. lisätalousarvioon sisällytettiin erillinen kuntatukipaketti.
Asiakokonaisuutta käsiteltiin KUUMA-johtokunnan kokouksen yhteydessä 10.6.2020.
Kuntien rahoitusta koskeva vuoden 2021 talousarviovalmistelu on
parhaillaan käynnissä.
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa valtiovarainministeriön
edustajien kanssa käymäänsä keskustelua asiasta.
Liite 5a
Harri Lipasti _ KUUMAkunnat_koronavaikutukset_080620.
Liite 5b
Harri Lipasti _ KUUMA-seudun edustajien tapaaminen valtiovarainministeriön edustajien kanssa 10.6.2020 koronakriisi (003)
(003)
Liite 5c
Jani Pitkäniemi_VM_Kuntatalous_Kuuma10062020f
Liite 5d
200826 KUNTAJOHTAJAT Uudenmaan selviytymissuunnitelma
2020-21
Esitys:
KUUMA-komissio keskustelee asiasta ja päättää mahdollisista
edunvalvontatoimenpiteistä ja -tapaamisista.
Päätös:
KUUMA-komissio päätti, että kilpailukyky ja elinvoimaryhmä valmistelee esityksen seudun mahdolliseksi hankkeeksi osana Uudenmaan selviytymissuunnitelmaa. Lisäksi komissio päätti, että
selviytymissuunnitelmaan liittyviä tavoitteita pyritään edistämään
yhteistyössä Uudenmaan muiden kuntien kanssa ja tarvittaessa
suorin kontaktein keskeisiin ministeriöihin.
__________________________

siht.

tark.

tark.
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KUUMA-johtokunta 24.9.2020 §24
Hallituksen budjettineuvottelut käytiin 14.-15.9.2020 ja budjettiesitys käsiteltäneen eduskunnassa ja valtioneuvostossa 5.10.2020.
Kuntien rahoitukseen liittyviä päätöksiä selostaa KUUMAkomission puheenjohtaja Harri Lipasti.
Uudenmaan liitto valmistelee kuntien kanssa Koronaan liittyvää
selviytymissuunnitelmaa. Uudenmaan maakuntahallitus on käynyt
lähetekeskustelun suunnitelmasta 14.9.2020 ja sen hyväksymiskäsittely tapahtuu lokakuussa 2020.
Selviytymissuunnitelmaa selostaa Uudenmaan liiton kehittämispäällikkö Outi Ervasti.
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa KUUMA-seudun kilpailukyky- ja elinvoimaryhmän valmistautumista TEM:n mahdolliseen
rahoitushakuun osana EU:n elvytyspakettia.
Liite 24a
Liite 24b
Liite 24c
Liite 24d

Uudenmaan selviytymissuunnitelma 2020-2021 (14.9.2020)
Kuntien rahoitus 2020 ja 2021 / Harri Lipasti
Kuntapolitiikan suuntaviivojen valmistelun käynnistäminen / Harri
Lipasti
Uudenmaan selviytymissuunnitelma 2020-2021 / Outi Ervasti

Esitys:

KUUMA-johtokunta merkitsee selostukset tiedoksi.

Päätös:

KUUMA-johtokunta merkitsi selostukset tiedoksi.

siht.

tark.

tark.
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HALLINTORAKENNEUUDISTUKSET
KUUMA-komissio 7.5.2020 / §6

Marinin hallituksen ohjelmaan sisältyy sote-uudistuksen toteuttaminen sekä monialaisten maakuntien valmistelun aloittaminen.
Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo antaa tilannekatsauksen.
Esitys:
KUUMA-komissio merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös:
KUUMA-komissio merkitsi kunnanjohtaja Esko Kairesalon selostuksen tiedoksi.
___________________________
KUUMA-johtokunta 10.6.2020 / §16
Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo antaa tilannekatsauksen.
Liite 16
Sote-Info 5.6.2020
Esitys:
KUUMA-johtokunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös:
KUUMA-johtokunta merkitsi selostuksen tiedoksi.
___________________________
KUUMA-komissio 10.9.2020 / §7
Sote-ratkaisuun liittyvien lausuntojen takaraja on 25.9.2020. Järvenpään kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen selostaa asiaa.
Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyö käynnistyi siihen muodostetun ohjausryhmän kokouksella
27.8.2020. Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa asiaa.
Liite 7
Maakuntauudistuksen tilannekatsaus / A Kuusela
siht.

tark.

tark.
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Esitys:
KUUMA-komissio merkitsee selostukset tiedoksi.
Päätös:
KUUMA-komissio merkitsi selostukset tiedoksi. Lisäksi komissio
päätti perustaa suppean ryhmän valmistelemaan sote- maakuntauudistukseen liittyviä ulostuloja ja edunvalvontatoimenpiteitä.
___________________________

KUUMA-johtokunta 24.9.2020 / §25
Sote-ratkaisuun liittyvien lausuntojen takaraja on 25.9.2020.
Mäntsälän kunnanjohtaja selostaa asiaa.
Liite 25a

SOTE-uudistus (lausunto) / Esko Kairesalo
Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyö käynnistyi siihen muodostetun ohjausryhmän kokouksella
27.8.2020. Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa asiaa.

Liite 25b

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus 24.9.2020 / Antti Kuusela

Esitys:

KUUMA-johtokunta merkitsee selostukset tiedoksi.

Päätös:

KUUMA-johtokunta merkitsi selostukset tiedoksi.

siht.

tark.

tark.
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KUUMA-SEUDUN EDUNVALVONTATAPAAMISET
KUUMA-komissio 12.9.2019 / §7
KUUMA-johtokunta 26.9.2019 / §25
KUUMA-komissio 17.10.2019 / §6
KUUMA-komissio 14.11.2019 / §6
KUUMA-johtokunta 28.11.2019 / §32
KUUMA-komissio 27.2.2020 / §9n kokouksen muistion.
KUUMA-johtokunta 12.3.2020 / §6
KUUMA-komissio 7.5.2020 / §9
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa asiaa.
Esitys:
KUUMA-komissio merkitsee selostuksen tiedoksi ja keskustelee
edunvalvontatapaamisten järjestämistavasta koronatilanteessa.
Päätös:
KUUMA-komissio merkitsi selostuksen tiedoksi ja päätti että, koronakriisin KUUMA-seudulle aiheuttamat ongelmat pyritään
nostamaan julkisuuteen mediakontaktien kautta. Lisäksi komissio
päätti valmistella materiaalia, jota käydään läpi seudun kansanedustajien kanssa.
__________________________
KUUMA-johtokunta 10.6.2020 / §18
KUUMA-seudun kuntajohtajat ja yhteistyöjohtaja selostavat kevään edunvalvontatapaamisia ja edunvalvonnan toimenpiteitä.
Liite 18
KUUMA-seudun edunvalvontatapaamiset ja -toimenpiteet
keväällä 2020 / Antti Kuusela
Esitys:
KUUMA-johtokunta merkitsee selostuksen tiedoksi.
Päätös:
KUUMA-johtokunta merkitsi selostuksen tiedoksi.
___________________________
KUUMA-komissio 10.9.2020 / §8
Käynnissä oleviin hallintorakenneuudistuksiin tai muihin KUUMAseudun kannalta tärkeisiin prosesseihin liittyviä edunvalvontasiht.

tark.

tark.
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tapaamisia ei ole syksyn osalta sovittu. Niiden tarve ja aikataulutus on hyvä käydä läpi.
Esitys:
KUUMA-komissio keskustelee asiasta ja päättää edunvalvontatapaamisten järjestämisestä.

Päätös:
KUUMA-komissio päätti, että sen nimeämä pienryhmä kokoontuu
sote-lausuntojen määräpäivän 25.9.2020 jälkeen pohtimaan yhteisiä kannanottoja ja niihin liittyviä edunvalvontatapaamisia.
Aihealueet käsittävät:
➢ Uudenmaan selviytymissuunnitelma/KUUMA-seudun erityiskysymykset.
➢ Koronan vaikutukset kuntiin ja kustannusten kompensointi.
➢ VLJS/Liikenne 12, KUUMA-seudun kannalta kriittiset kysymykset.
➢ Sote- ja maakuntauudistus.
_________________________
KUUMA-johtokunta 24.9.2020 / §26
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa asiaa.
Esitys:

KUUMA-johtokunta merkitsee selostuksen tiedoksi.

Päätös:

KUUMA-johtokunta merkitsi selostuksen tiedoksi.

siht.

tark.

tark.
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KUUMA-SEUDUN TIEMAKSUSELVITYS
KUUMA-komissio 17.10.2019 / §9
KUUMA-komissio 14.11.2019 / §4
KUUMA-johtokunta 28.11.2019 / § 30
KUUMA-komissio 27.2.2020 / §10
KUUMA-johtokunta 12.3.2020 / §5
KUUMA-komissio 7.5.2020 §10
KUUMA-johtokunta 10.6.2020 / §14
KUUMA-komissio antoi yhteistyöjohtaja Antti Kuuselan tehtäväksi
käynnistää KUUMA-seudun tiemaksuselvitys 26.5.2020. Tarjouspyyntö lähetettiin neljälle toimijalle johtokunnassa 12.3.2020 ja
komissiossa käytyjen keskustelujen mukaisena. Tarjousten takarajaksi asetettiin 9.6.2020 ja selvityksen loppuraportin takarajaksi
syyskuun loppu 2020.
Asiaa selostaa yhteistyöjohtaja Antti Kuusela
Liite 14
Kuuma-seudun tiemaksuselvitys / Antti Kuusela
Esitys:
KUUMA-johtokunta merkitsee selostuksen tiedoksi.
Päätös:
KUUMA-johtokunta merkitsi selostuksen tiedoksi.
___________________________
KUUMA-komissio 10.9.2020 / § 9
KUUMA-seudun ruuhkamaksuselvityksen toteuttajaksi valittiin
16.6.2020 Sitowise Oy. Oikaisuvaatimuksia ei määräaikaan mennessä esitetty. Näin ollen yhteistyöjohtaja Antti Kuusela teki Sitowisen kanssa selvitystä koskevan konsulttisopimuksen 30.6.2020.
Selvitys käynnistyi kesällä ja sitä ohjaa erikseen määritelty ohjausryhmä, joka koostuu sekä Sitowisen että KUUMA-seudun virkamiesedustajista. KUUMA-seutua ohjausryhmässä edustavat
KUUMA-komission puheenjohtaja Harri Lipasti, kaupunginjohtaja
Jyrki Mattila, kunnanjohtaja Mikael Grannas, KUUMA-seudun liikenneryhmän puheenjohtaja Jukka-Matti Laakso, kaavoitusryhmän puheenjohtaja Henna Lindström, asuntoryhmän puheenjohtaja Kristiina Salo, KUUMA-seudun liikennesuunnittelija Henrik
Helenius ja Antti Kuusela.
siht.

tark.

tark.
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Selvitykseen liittyvä työpaja järjestetään maanantaina 5.10. klo 912 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Työpajaan tulee erillinen
kutsu ja siihen voivat kaikki halukkaat johtokunnan jäsenet ja lisäjäsenet osallistua. Työpajan tarkoituksena on käydä läpi alustavaa
loppuraporttia ja sen pohjalta selvityksen tekijä tekee loppuraporttiin tarvittavat muutokset/tarkennukset.
Loppuraportti esitellään 5.11. KUUMA-komissiolle ja 26.11
KUUMA-johtokunnalle.
Liite 9a
Konsulttisopimus KUUMA-seutu liikelaitos ja SITOWISE
30.6.2020
Liite 9b
Tiemaksuselvityksen hankintapäätös / viranhaltijapäätös § 1/2020
17.6.2020
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa asiaa.
Esitys:
KUUMA-komissio evästää seudun edustajia ohjausryhmätyön
osalta ja keskustelee työpajaan liittyvistä kysymyksistä.
Päätös:
KUUMA-komissio keskusteli asiasta ja päätti, että työpajaan
5.10.2020 klo 9.00-12.00 kutsutaan KUUMA-johtokunnan jäsenet
ja lisäjäsenet, KUUMA-komissio, KUUMA-seudun kilpailukyky- ja
elinvoimaryhmän, kaavoitus-, asunto- ja liikenneryhmän kuntajäsenet.
________________________
KUUMA-johtokunta 24.9.2020 / §27
KUUMA-seudun tiemaksuselvitykseen liittyvä työpaja järjestetään
5.10.2020 klo 9.00-12.00. Työpajaan kutsutaan KUUMAjohtokunnan jäsenet ja lisäjäsenet, KUUMA-komissio, KUUMAseudun kilpailukyky- ja elinvoimaryhmän, kaavoitus-, asunto- ja liikenneryhmän kuntajäsenet.
Työpajaan liittyvä ennakkomateriaali toimitetaan kutsun yhteydessä. Työpaja toteutetaan etänä Teams-sovelluksen kautta.

siht.

tark.

tark.
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Loppuraportti esitellään 5.11.2020 KUUMA-komissiolle ja
26.11.2020 KUUMA-johtokunnalle.
Liite 27

Tiemaksuselvityksen hankintapäätös / viranhaltijapäätös § 1/2020
17.6.2020
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa asiaa.

Esitys:

KUUMA-johtokunta merkitsee selostuksen tiedoksi.

Päätös:

KUUMA-johtokunta merkitsi selostuksen tiedoksi.

siht.

tark.

tark.
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PORVOON JA LOHJAN MAHDOLLISTA HSYK-JÄSENYYTTÄ
KOSKEVA SELVITYS
Porvoon ja Lohjan kaupungit olivat 29.6.2020 toimittaneet Helsingin seudun yhteistyökokoukselle esityksensä tulla kutsutuiksi mukaan HSYK:n toimintaan. HSYK päätti, että asiasta laaditaan syksyn 2020 aikana selvitys, jossa arvioidaan mitkä olisivat Porvoon
ja Lohjan liittymisen tarkemmat vaikutukset muun muassa yhteistyön, sen tavoitteiden, organisoitumisen ja muiden esiin nousevien
asioiden osalta.
Selvitys toteutetaan Helsingin seudun yhteistyökokouksen sihteeristön toimesta yhteistyössä HSL:n kanssa. Selvitys toteutetaan
siten, että sitä ehditään käsitellä seudun kunnissa. Valmistumisen
jälkeen selvitys tuodaan HSYK:n käsiteltäväksi.
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela selostaa asiaa.
Esitys:
KUUMA-komissio keskustelee asiasta.
Päätös:
KUUMA-komissio hyväksyi selvitykseen liittyvän alustavan työohjelman ja merkitsi tiedoksi selvitystyöhön osallistuvat KUUMAseudun edustajat.
Yhteistyöjohtaja Antti Kuusela laatii komission käyttöön lyhyen kuvauksen selvityksestä. Lisäksi komissio päätti, että se pidetään
ajan tasalla selvityksen etenemisestä.
_________________________
KUUMA-johtokunta 24.9.2020 / §28
KUUMA-komission puheenjohtaja Harri Lipasti ja yhteistyöjohtaja
Antti Kuusela selostavat selvitysprosessin sisältöä ja etenemistä.
Liite 28

Lohjan ja Porvoon liittymisselvitys / Antti Kuusela

Esitys:

KUUMA-johtokunta keskustelee asiasta ja merkitsee selostukset
tiedoksi.

Päätös:

KUUMA-johtokunta merkitsi yhteistyöjohtaja Antti Kuuselan
selostuksen tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että asia käsitellään johtokunnassa 26.11.2020 ennen HSYK:n kokousta
joka pidetään 15.12.2020.
siht.

tark.

tark.
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KUUMA-JOHTOKUNNAN SÄHKÖINEN KOKOUSKÄYTÄNTÖ
Kuntalain 98 §:ssä säädetään kunnallisten toimielimien päätöksentekotavoista. Sen mukaan toimielimelle kuuluvista asioista
voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai
sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).
Kuntalain 99 §:ssä on säädetty edellytykseksi sähköiselle kokoukselle, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa
näkö- ja ääniyhteydessä.
Kuntalain 90 §:ssä säädetään kunnan hallintosäännön sisältövaatimuksista. Sen 1 momentin 2 kohdan alakohdan mukaan
hallintosäännössä tulee antaa tarpeelliset määräykset toimielinten
päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn
osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.
Keravan kaupungin hallintosäännön 116-118 §:ssä määrätään
sähköisistä kokouksista.
Hallintosäännön 116 §:ssä määrätään, että vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).
Kuntaliitto on ohjeistanut kuntia 20.3.2020 asiassa seuraavasti:
”Teams ja skype-yhteydet täyttävät sähköisen kokouksen edellytykset. Niissä pystytään teknisesti toimimaan siten, että yhteneväinen näkö- ja kuuloyhteys on mahdollinen.”
Edellä kuvatuin tavoin sähköinen kokous edellyttää yhdenvertaista
näkö- ja ääniyhteyttä. Kullakin kokoukseen etäyhteyksien välityksellä osallistuvalla tulee näin olla kameralla varustettu päätelaite
(matkapuhelin, Ipad/tabletti tai tietokone.
Edellä esitetyn huomioiden ehdotetaan, että KUUMA-johtokunta
ottaisi sähköisen kokouksen käyttöön vaihtoehtoisena kokouksen
järjestämismuotona seuraavin periaattein:
- Keravan kaupungin hallintosäännön 120 § mukaisesti kokouskutsun antamisen yhteydessä mainitaan mitä toimielimen päätöksiht.
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sentekotapaa (sähköinen kokous/perinteinen kokous) noudatetaan.
- Ellei puheenjohtaja muuta päätä, sähköiseen kokoukseen osallistujille järjestetään mahdollisuus osallistua kokoukseen myös tavanomaisella kokouspaikalla, josta järjestetään yhdenvertainen
näkö- ja ääniyhteys muiden kokoukseen osallistuvien kanssa.
- Sähköisen kokouksen toimintaympäristö järjestetään Teamssovelluksen avulla.
Esitys:
KUUMA-komissio esittää KUUMA-johtokunnalle, että
1.

KUUMA-johtokunnan kokoukset voidaan Keravan hallin tosäännön 116 § tarkoittamalla tavalla pitää sähköisessä
toimintaympäristössä (sähköinen kokous)

2.

ellei puheenjohtaja muuta päätä, sähköiseen kokouk
seen osallistujille järjestetään mahdollisuus osallistua
kokoukseen myös tavanomaisella kokouspaikalla,
josta järjestetään yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys muiden kokoukseen osallistuvien kanssa;

3.

sähköisen kokouksen toimintaympäristö järjestetään
Teams-sovelluksen avulla.

Päätös:
KUUMA-komissio päätti esityksen mukaisesti.
___________________________
KUUMA-johtokunta 24.9.2020 / § 29
COVID-19 Pandemian seurauksena kuntien luottamuselinten kokouksia on alettu pitää yhä laajemmin sähköisinä. Myös KUUMAjohtokunnan kokoukset tulisi tilanteen mukaan voida järjestää
sähköisesti. Tällä hetkellä ei ole voimassa olevaa KUUMAjohtokunnan päätöstä asiasta.
Esitys:

KUUMA-johtokunta päättää, että

siht.
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1.

KUUMA-johtokunnan kokoukset voidaan Keravan hallin- tosäännön 116 § tarkoittamalla tavalla pitää sähköisessä
toimintaympäristössä (sähköinen kokous)

2.

ellei puheenjohtaja muuta päätä, sähköiseen kokoukseen osallistujille järjestetään mahdollisuus osallistua
kokoukseen myös tavanomaisella kokouspaikalla,
josta järjestetään yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys muiden kokoukseen osallistuvien kanssa;

3.

Päätös:
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sähköisen kokouksen toimintaympäristö järjestetään
Teams-sovelluksen avulla.

KUUMA-johtokunta päätti esityksen mukaisesti.

siht.

tark.

tark.
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KUUMA-JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJAN SÄHKÖINEN
TARKASTAMISKÄYTÄNTÖ
KUUMA-komissio 10.9.2020 / §12
Keravan kaupungin hallintosäännön 139 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Samaisen määräyksen
mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Hallintosäännön määräystä on tulkittava niin, että toimielin voi halutessaan päättää, että sen pöytäkirjat allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.
Keravan kaupungin tietohallinto on arvioinut molemmat pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastamistavat sellaisiksi, että asiakirjan (pöytäkirjan) alkuperäisyydestä ja eheydestä voidaan varmistua riittävällä tavalla sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 16 § mukaisesti.
Pöytäkirjaa ei uuden kuntalain mukaan enää pidetä yleisesti nähtävänä kaupungintalolla, vaan pöytäkirjat ovat nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa
http://www.kerava.fi/palvelut/päätöksenteko-ja-hallinto/esityslistatja-pöytäkirjat.

Esitys:
KUUMA-komissio päättää esittää KUUMA-johtokunnalle että,
KUUMA-johtokunnan pöytäkirjojen tarkastaminen tapahtuu jatkossa sähköisesti mikäli se on teknisesti mahdollista.
Päätös:
KUUMA-komissio päätti esityksen mukaisesti.
________________________
KUUMA-johtokunta 24.9.2020 / §30
Keravan kaupungin hallintosäännön 139 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Samaisen määräyksen
mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Hallintosäännön määräystä on tulkittava niin, että toimielin voi halutessaan päättää, että sen pöytäkirjat allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti
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Esitys:

KUUMA-johtokunta päättää, että johtokunnan pöytäkirjojen tarkastaminen tapahtuu jatkossa sähköisesti mikäli se on teknisesti
mahdollista.

Päätös:

KUUMA-johtokunta päätti esityksen mukaisesti.
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MUUT ASIAT
Esitys:

KUUMA-johtokunta käsittelee muut asiat.

Päätös:

Ei ollut muita asioita.
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SEURAAVAT KOKOUKSET
Esitys: KUUMA-johtokunnan seuraava kokous on 26.11.2020
Päätös:

KUUMA-komissio päätti esityksen mukaisesti.

V. 2020 KOKOUSAIKATAULU

TUUSULA

KUUMA-komissio / kevät

KUUMA-johtokunta / kevät

to 27.2.2020, klo 9.00-12.00
Mäntsälä
ke 1.4.2020, klo 9.00-12.00
Järvenpää - PERUUTETTU!
to 7.5.2020, klo 9.00-12.00 Teams! (Vihti)
syksy
to 10.9.2020 klo 9.00-12.00 Teams
to 22.10.2020 klo 9.00-12.00 Teams
to 5.11.2020 klo 9.00-12.00 Teams
to 10.12.2020 klo 9.00-12.00
Teams

to 12.3.2020 klo 18.00- Tuusula
to 28.5.2020, klo 18.00- Tuusula
ke 10.6.2020 Teams
syksy
to 24.9.2020, klo 18.00- Teams
to 26.11.2019, klo 18.00- Teams

KUUMA-komissio kokoukset - kiertävä järjestys – Puheenjohtaja vuosi
VUOSI
v. 2016
v. 2017
v. 2018
v. 2019
v. 2020
v. 2021
v. 2022
v. 2023
v. 2024

KUNTA / KAUPUNKI
Sipoo
Järvenpää
Vihti
Nurmijärvi
Tuusula
Hyvinkää
Kerava
Kirkkonummi
Mäntsälä ja Pornainen
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
§ 29, 30, 32
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä
päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Keravan kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse tai sähköpostilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
KUUMA-seutu –liikelaitoksen johtokunta
PL 123 (Kauppakaari 11)
04201 Kerava
Sähköposti: kuuma@kuuma.fi
Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
§ 21-28, 31
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