
KUUMA-SEUTU -LIIKELAITOS 

PALVELUJEN TUOTTAMINEN JA OLENNAISET TAPAHTUMAT 1.1.-31.12.2020 

KUUMA-seutu liikelaitos toimii 10 kunnan yhteistyöelimenä. Se edistää seudun tavoitteita, erityisesti 
edunvalvonta-asemaa ja kilpailukykyä suhteessa muihin Uudenmaan kuntiin. Toiminta on vakiintunutta, 
mutta sitä tarkennetaan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten myötä. Eräänä toimintamallina on 
kuntien välisten hyvien käytäntöjen jakaminen. Tämä tulee erityisen hyvin esille useissa seudullisissa, 
toimialakohtaisissa yhteistyöryhmissä, jotka laativat vuosittain toimintasuunnitelman, keskipisteenä 
yhteistyön päätavoitteiden edistäminen. Työryhmien määrä oli aiempaa suppeampi, linkittyen elimellisesti 
seudun kilpailukykyyn, elinvoimaisuuteen ja edunvalvontaan.  

KUUMA-yhteistyön perustoiminnan ohella käynnissä on erilaisia hankkeita, jotka rahoitetaan joko täysin 
kuntien toimesta tai osittain ulkopuolisella rahoituksella. KUUMA-yhteistyössä on vakiintunut käytäntö, 
jonka mukaan hankkeisiin lähdetään vain, mikäli mukana on vähintään 8 kuntaa. 

Vuosina 2021-2023 toiminta jatkuu vakiintunein muodoin. Keskeisen osan muodostaa muun muassa 
syksyllä 2020 allekirjoitetun MAL-sopimuksen (MAL2019) toteutumisen seuranta sekä MAL2023-
suunnittelu. Vuoden 2021 toiminnassa korostuu myös sote- ja maakuntauudistuksen eduskuntakäsittely ja 
siihen liittyvä edunvalvonta. Myös vaikuttaminen koronakriisin hoitoon kuntien näkökulmasta sekä 
kuntapolitiikan suuntaviivojen valmisteluun ovat merkittävä osa edunvalvontaa. KUUMA-seutu pyrkii 
hyötymään Uudenmaan selviytymisohjelman tarjoamista mahdollisuuksista tekemällä esityksiä seudun 
kannalta hyödyllisistä hankkeista. 

Eräänä yhteistyön sisällöllisenä teemana jatkuu ja vahvistuu yhteismarkkinointi myös investointien 
houkuttelemisessa. Tähän liittyy esimerkiksi Helsinki Ring of Industry-ekosysteemihanke-ehdotus osana yllä 
mainittua Uudenmaan selviytymissuunnitelmaa. Korona saattaa edelleen haitata fyysisiä 
markkinointitoimenpiteitä, joten seutu varautuu edistämään tunnettuutta ja investointeja muilla keinoilla. 

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET, TOTEUMA 31.12.2020 

Yleiset, pitkäkestoiset tavoitteet ja niiden edistäminen. Internet-sivuston uudistus. Seudun markkinoinnin 
tehostaminen niin ulkomailla kuin kotimaassa, tunnettuuden lisääminen. Näitä tavoitteita on kyetty 
edistämään soveltuvin osin, koronarajoitusten asettamilla reunaehdoilla. Seutu sai paljon julkisuuttaa 
yhteisosastollaan ja laajalla digimarkkinointikampanjallaan Tuusulan asuntomessujen yhteydessä. Myös 
KUUMA-seutu liikelaitoksen uudet nettisivut julkistettiin kesäkuussa. 

TALOUSTAVOITE Alkuperäinen 

talousarvio 

Talousarvio- 

muutokset 

Muutettu 

talousarvio 

Toteuma Poikkeama 

menot yli-/ali+ 

tulot yli+/ali- 

Toimintatuotot  514 840 €  514 840 € 407 357 € -107 483 € 

Toimintakulut  514 840 € 
 

514 840 € 407 242 € 107 598 € 

Toimintakate  0 € 
 

0 € 115 € 115 € 

 

TALOUSTAVOITTEIDEN TOTEUMA 

HENKILÖSTÖ Tavoite 2020 Toteuma 

31.12.2020 

Toteuma 2019 Toteuma 2018 

Henkilöstömenot 229 110 € 221 089 € 227 050 € 233 283 € 

Työpanos laskennallisina virkoina htv htv 22,39 htv 18,30 htv 

HENKILÖSTÖTAVOITTEIDEN TOTEUMA 

Henkilöstötavoitteet toteutumassa pääosin talousarvion mukaisesti. 


