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Hyvä Lukija!
Kuntien ääni kuuluviin
Yhteinen tietoverkko mahdollistaa kuntarajattomat palvelut
Hyvä Lukija!
Olet parhaillaan lukemassa ensimmäistä KUUMAuutiskirjettä. Uutiskirje on yksi niistä kanavista, joilla
pyrimme välittämään KUUMA-tietoutta entistä
tehokkaammin KUUMA-kuntien päättäjille ja muille
sidosryhmillemme. Tietoa jaetaan myös medialle
lähetettävien ja KUUMAn verkkosivuilla julkaistavien
tiedotteiden sekä kaupunkilehdissä julkaistavien
asukasnäkökulmaa valottavien KUUMA-juttujen kautta.
Lisäksi KUUMAn verkkosivuja kehitetään hyväksi
tietopankiksi, josta pitäisi löytyä kaikki olennainen.
Myös meidän keskinäisillä jokapäiväisillä tapaamisillamme, sähköpostiviesteillä ja muulla
vuorovaikutuksella on suuri viestinnällinen merkitys. KUUMA-yhteistyö on pitkäjänteistä
suunnittelua ja toiminnan organisointia alueen asukkaiden parhaaksi. Esimerkiksi tulokset
maankäytön ja asumisen yhteistyössä voivat näkyä vasta vuosien kuluttua, mutta tänäänkin
meidän tulisi pystyä kertomaan lyhyesti ja ymmärrettävin sanakääntein siitä, mitä on tekeillä
ja miksi.
Voimme puhaltaa hankkeiden hehkun loimottavaan liekkiin etsimällä vakuuttavia perusteluita
ajamillemme asioille ja kertomalla aktiivisesti niistä yhteistyökumppaneille ja muille
sidosryhmillemme. Vastaavasti hiljaisuus tai paperinmakuinen viestintä voivat pahimmillaan
toimia kuin matto liekin päällä: liekki sammuu ja hehkukin voi tyrehtyä.
Viestinnän kehittäminen on yksi KUUMAn tavoitteista vuodelle 2008. Jotta onnistumme tässä,
kertokaa meille ja muille hankkeidenne viestinnällistä helmistä. Toisaalta muistakaa kysyä
hankkeiden vetäjiltä tai muilta asiantuntijoilta, jos tieto ei kulje.
Onnellista kesäaikaa ja menestyksellistä KUUMA-yhteistyötä toivottaen
Jarmo Keskinen
KUUMA-puheenjohtaja
Kirsi Mononen
Yhteistyöjohtaja
PS: Kaikki palaute tästä uutiskirjeestä ja muusta KUUMA-viestinnästä on tervetullutta meille
(kirsi.mononen[ät]kuuma.fi ja jarmo.keskinen[ät]proagria.fi) tai KUUMA-tiedottajana
toimivalle Järvenpään viestintäpäällikkö Anju Asunnalle (anju.asunta[ät]jarvenpaa.fi).

Kuntien ääni kuuluviin
Yhteisellä omistajapolitiikalla saavutetaan pitkällä
tähtäimellä yhteiskunnallista ja taloudellista arvoa,
sanoo KUUMA-yhteistyöjohtaja Kirsi Mononen.
KUUMA-kunnilla on yhteinen omistajapolitiikka 12
yhteisössä tai kunnallisessa yrityksessä.
Yhteisen omistajapolitiikan tavoitteena on valvoa kuntien
ja kuntalaisten etua yhteisomistuksessa olevissa
yhteisöissä ja yrityksissä. Käytännössä
omistajaohjauksen tehtävät on jaettu koordinaattoreille,
joina toimivat kunnanjohtajat. He seuraavat yhteisöjen
tilannetta, käyvät neuvotteluja ja raportoivat KUUMA-komissiolle yhteisön ajankohtaisista
asioista. KUUMA-hallitus puolestaan hyväksyy omistajapolitiikan kannanotot ja toimenpiteet ja
seuraa toimien vaikuttavuutta.
KUUMA-omistajapolitiikan neuvottelupäivä pidettiin Mäntsälässä toukokuussa. Tilaisuudessa
luennoinut Hallitusammattilaiset ry:n varapuheenjohtaja, kauppaneuvos Soili Suonoja totesi,
että KUUMA-seutu on ainutlaatuinen siinä, miten omistajapolitiikkaa toteutetaan usean kunnan
yhteistyönä.
Suonojan mukaan omistajapolitiikassa on kiinnitettävä huomiota ohjauksen selkeyteen,
yhtiön/veronmaksajan etuun sekä päätöksenteon läpinäkyvyyteen. Hallitusten jäsenten valinta
on keskeisin omistajaohjauksen keino. Hallitukseen valittavalla henkilöllä tulisi olla yhteisön
edun tarvitsemaa asiantuntijaosaamista yhteiskunnallisen pätevyyden lisäksi, totesi Suonoja.
Yhteistyöjohtaja Kirsi Monosen mukaan omistajapolitiikan toteutuksessa on KUUMA-alueella
päästy hyvään alkuun, mutta tiivistämistä ja ohjauksen kehittämistä tarvitaan edelleen.
KUUMA-hallitus hyväksyi omistajapolitiikan linjaukset 20.5.2008 (www.KUUMA.fi). Uudenmaan
liittoon kohdistuu monia muutospaineita, muun muassa laaja aluehallinnon uudistus, ItäUudenmaan liiton fuusio sekä metropolimaakunnan tehtävät. KUUMA-kunnat valmistelevat
oman kannanottonsa uudistuksiin.
Syksyn aikana tulee käsittelyyn myös vesihuollon uudistus. Ensimmäisessä vaiheessa
tavoitteena on kuntien vesilaitosten yhdistäminen ja yhtiöittäminen ja myöhemmin KeskiUudenmaan Vesiensuojelukuntayhtymän liittäminen vesihuoltokokonaisuuteen.
Pelastuslaitoksen osalta yhteistoimintasopimus uudistetaan vuoden 2008 aikana ja
pelastuslaitoksesta muodostetaan liikelaitos 1.1.2009 alkaen. Tavoitteena on lakisääteisen ja
tärkeän toiminnan kustannustehokas toteutus.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä eli HUSissa on käynnissä Hyks-alueen
palvelutuotannon tarkastelu. Toiminnan päällekkäisyyksien poistaminen ja erikoisalojen
keskittäminen ovat tavoitteena. Investointien suuruuteen, palvelusopimuksiin ja
sairaalakohtaiseen hinnoitteluun kiinnitetään erityishuomiota.

KUUMA-omistajapolitiikkaa toteutetaan seuraavissa yhteisöissä:
1. Yhtöt
•
•
•
•
•

Adulta Oy
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum
Kiljavan sairaala Oy
Kiertokapula Oy
Sosiaalitaito Oy

2. Kuntayhtymät
•
•
•
•
•
•

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä (KUVES)
Keuda
Tuusulan seudun vesilaitos
Uudenmaan erityispalvelut
Uudenmaan liitto

3. Sopimus
•

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Teksti: Leena Valkonen

Yhteinen tietoverkko mahdollistaa kuntarajattomat palvelut
KUUMA-kunnat ovat rakentamassa yhteistä atkverkkoa. Tietotekniikkayhteistyön avulla luodaan
pohjaa mahdollisuudelle, että kuntalaiset voivat
käyttää yhteistyöalueen palveluja asuinpaikastaan
riippumatta.
Kuntien käyttämät irralliset tietotekniset järjestelmät ja
toimintatavat on nyt tarkoitus yhtenäistää KUUMAverkoksi. Tietotekniikalle perustetaan ensi vuoden alusta
yhteinen palvelukeskus (Tipake), joka kehittää ja
hallinnoi järjestelmiä ja tuottaa tietotekniikkaan liittyviä
palvelupaketteja kunnille. Palvelukeskus perustetaan
Keravan kaupungin alaisuuteen liikelaitokseksi. Sen
toimintaan ovat alkuvaiheessa lähdössä mukaan Keravan ja Järvenpään kaupungit. Mäntsälä
päättää osallistumisestaan elokuun aikana. Muiden KUUMA-kuntien on mahdollista liittyvä
toimintaan myöhemmin.
Tietotekniikan palvelukeskukseen siirretään kuntien nykyinen atk-henkilöstö, yhteensä 17
henkilöä. Yhteisen toiminnan alkuvaiheessa varsinkin atk-tukea antavat työntekijät jatkavat
työntekoa vanhoissa toimipisteissään. KUUMAn yhteinen palvelinympäristö perustetaan
Keravalle, jolloin osa työntekijöistä siirtyy työskentelemään Keravalla sijaitseviin
konesalitiloihin.

Jo vuoden 2008 aikana kilpailutetaan ja toteutetaan kuntien väliset tietoliikenneyhteydet.
Vuonna 2009 käynnistyy palvelukeskus ja osa kuntien verkkopalveluista siirretään yhteiseen
ympäristöön. Siirtoja yhteiseen verkkoympäristöön tehdään sitä mukaa, kun kuntien omat
järjestelmät saadaan yhteisen verkon edellyttämälle tasolle. Työasemien yhtenäistämisessä
riittää myös työtä, sillä koko KUUMA-alueella on työasemia hallinnossa noin 3000 ja saman
verran opetuksessa.
Tietohallinnon yhteistyötä koordinoi kuntaedustajista koottava ICT-neuvottelukunta, johon
kustakin KUUMA-kunnasta nimetään kaksi edustajaa. Neuvottelukunta vastaa tietotekniikan
käytön kehittämisestä ja käynnistää kuntien ja niiden toimialojen johdon kanssa hankkeita
ohjelmistojen ja järjestelmien yhdenmukaistamiseksi.
- Tietotekniikan järjestelyillä on keskeinen rooli siinä, miten KUUMAn yhteisten palvelujen
toteuttamisessa onnistutaan. Tietotekniikan avulla ylläpidetään mm. asiakastietoja ja kun
verkot saadaan yhdistettyä ja yhteisestä palvelutuotannosta sovitaan, voivat KUUMAn alueella
asuvat käyttää esimerkiksi naapurikunnan puolella sijaitsevaa päiväkotia, koulua tai muuta
palvelua, sanoo Keravan tietohallintopäällikkö Ari Sainio. Sainio on ollut puheenjohtajana
tietotekniikkayhteistyötä valmistelevassa ryhmässä.
Katso myös kaaviot palvelukeskuksen perustamisen kustannusvaikutuksista
Teksti: Leena Valkonen
Kuva 1:
KUUMA-hallituksen v. 2008 puheenjohtaja Jarmo Keskinen Mäntsälästä toivoo tuoreita
näkökulmia KUUMAAN
Kuva 2:
Kunnan- ja kaupunginjohtajat toimivat omistajapolitiikan koordinaattoreina.
Kuvassa vasemmalta lukien: Kimmo Behm, Nurmijärvi; Hannu Haukkasalo, Pornainen; Rolf
Paqvalin, Kerava, Kirsi Mononen, yhteistyöjohtaja, KUUMA; Erkki Kukkonen, Järvenpää; Hannu
Joensivu, Tuusula ja Esko Kairesalo, Mäntsälä.
Kuva 3:
Keravan tietohallintopäällikkö Ari Sainio toimii tietopalvelukeskushankkeen vetäjänä.
Mikäli et halua jatkossa KUUMA-uutiskirjettä ilmoita siitä osoitteeseen
leena.krekola[ät]kuuma.fi

