SISÄLLYSLUETTELO
1. LUKU,
1§
2§
3§
4§
2. LUKU,
5§
6§
7§
3. LUKU,
8§

LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA .......................................................... 2
Toimiala ................................................................................................... 2
Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi ........................................................ 2
Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta ........................................................... 3
Päätöksenteko johtokunnassa ...................................................................... 3
KUUMA-SEUTU LIIKELAITOS ............................................................... 4
Toimiala ................................................................................................... 4
Organisaatio .............................................................................................. 4
Liikelaitoksen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta ............................................. 4
MUUT MÄÄRÄYKSET ............................................................................ 5
Asiakirjojen allekirjoittaminen .................................................................... 5

2

1. LUKU,

LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

1§

Toimiala
KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.
Yhteistyön painopisteet ovat seuraavat:
1) Alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen
- MAL+Y: KUUMA valvoo kuntiensa etua osana maantieteellisesti laajempaa
kokonaisuutta, tekee osan valmistelutyöstä (jota voidaan hankkeistaa)
- elinkeinopohja ja tulonmuodostus: KUUMA on areena yhteistyön valmistelulle ja voi olla myös hankkeiden toteuttaja, kaikki kunnat eivät välttämättä ole
kaikissa hankkeissa mukana
2) Omistajapolitiikka
- KUUMA on areena muodostaa näkemys yhteisestä edusta ja varmistaa sen toteutuminen
3) Palveluyhteistyö
- on kuntien keskinäistä
- KUUMA on pääosin areena yhteisistä käytännöistä ja toimintatavoista sopimiselle sekä osaamisen kehittämiselle (myös omistajapolitiikkaa ja edunvalvontaa).
Johtokunta käyttää päätösvaltaa talousarvion mukaisissa asioissa siltä osin kuin se ei
kuulu kuntien valtuustoille. Toimivaltaansa kuuluvissa asioissa se hyväksyy
-

maankäytön, asumisen, liikenteen, ympäristön ja elinkeinoyhteistyön strategiat, ohjelmat ja suunnitelmat
yhteisen omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen linjaukset
edunvalvonnan kannanotot
suunnitelmat palveluyhteistyön ja tieto-, rekisteri- sekä tutkimustoiminnan kehittämisestä ja tekee esitykset kunnille yhteistyön järjestämisestä

Johtokunta tekee päätösehdotukset kunnille kuntien valtuustoissa käsiteltävistä asioista, tekee sopimukset ja edustaa KUUMA-kuntia sekä edistää yhteistyötä jäsenkuntien
ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Johtokunta päättää päätösvallan siirtämisestä viranhaltijoille, tekee esityksen kuntien valtuustoille muiden kuntien ottamisesta yhteistyökumppaneiksi sekä valitsee liikelaitoksen johtajan.
KUUMA-seutu liikelaitos kuuluu Keravan kaupungin organisaatioon. Sen toimintaan,
hallintoon ja valvontaan sovelletaan kuntalakia, Keravan kaupungin hallintosääntöä ja
samoja toimintaperiaatteita ja -sääntöjä kuin muihinkin Keravan kaupungin yksiköihin
lukuun ottamatta niitä poikkeuksia, joista on määrätty tässä johtosäännössä.
2§

Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi
Johtokunnassa on vähintään kaksi jäsentä jokaisesta yhteistoimintasopimuksen allekirjoittaneesta KUUMA-kunnasta. Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä johtokuntaan valitsee sopijakuntien esityksestä Keravan kaupunginvaltuusto kahdeksi
vuodeksi kerrallaan.
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Sopijakunnat esittävät johtokunnan jäseniksi asemavaltuutuksen perusteella kunnanvaltuuston puheenjohtajaa ja kunnanhallituksen puheenjohtajaa sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Keravan kaupunginvaltuusto voi liikelaitoksen esityksestä ja muiden sopijakuntien
hyväksymisellä päättää, että johtokuntaan valitaan tasa-arvolain perusteella enintään
neljä lisäjäsentä ja heille varajäsenet.
3§

Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on
1.

johtaa ja valvoa liikelaitoksen toimintaa

2.

hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja –suunnitelma

3.

valita ja irtisanoa liikelaitoksen johtaja sopijakuntia kuultuaan sekä määrätä
tämän varahenkilö

4.

valvoa liikelaitoksen etua

5.

päättää kuntien välisestä kustannustenjaosta yhteistoimintasopimuksessa määrätyin perustein

7.

päättää liikelaitokselle asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

8.

hyväksyä liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma

9.

laatia ja hyväksyä liikelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä antaa se
Keravan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

10.

päättää liikelaitoksen hankinnoista, yhteistyö- ja muista sopimuksista sekä niissä noudatettavista periaatteista

11.

päättää johtokunnan ratkaisuvallan siirtämisestä liikelaitoksen johtajalle

12.

päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa liikelaitos on
korvausvelvollinen tai joissa se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi

13.

päättää muista KUUMA-seutu liikelaitoksessa mukana olevien kuntien hyväksymistä edellyttävistä asioista, ellei niistä ole muuta sovittu yhteistoimintasopimuksessa.

Johtokunnalla on oikeus ottaa käsiteltäväkseen liikelaitoksen johtajan tekemä päätös.
4§

Päätöksenteko johtokunnassa
Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Asioista päätetään johtokunnassa ensisijaisesti enemmistöpäätöksinä. Mikäli äänestyksen jälkeen äänet ovat tasan, voittaa se ehdotus, jota puheenjohtaja on kannattanut. Päätökset eivät saa johtaa yhdenkään osallistujakunnan
osalta kohtuuttomiin seuraamuksiin.
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Esittelijänä liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa toimii liikelaitoksen johtaja tai hänen määräämänsä.
Keravan kaupunginhallituksella ei ole otto-oikeutta KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan tekemiin päätöksiin.
2. LUKU,

KUUMA-SEUTU LIIKELAITOS

5§

Toimiala
KUUMA-seutu liikelaitoksen tarkoituksena on jäsentensä sijaintialueen (jäljempänä
KUUMA-alueen) kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen osana metropolialuetta,
edunvalvonnan ja omistajapolitiikan tehostaminen sekä palvelutuotannon laadun ja tehokkuuden parantaminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liikelaitos käynnistää, organisoi ja järjestää maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen, ympäristöasioihin, elinkeinoyhteistyöhön sekä palveluyhteistyöhön liittyvää kuntayhteistyötä sekä hankkeita, tapahtumia, tutkimuksia ja
selvityksiä. Liikelaitos valvoo jäsentensä etua yhteisöissä, toimielimissä, työryhmissä
tai vastaavissa, joihin liikelaitos tai sen jäsenet kuuluvat sekä tekee aloitteita viranomaisille, yhteisöille, toimielimille ja erilaisille työryhmille. Liikelaitos välittää tietoa
toiminnastaan päätöksentekijöille sekä järjestää tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa.

6§

Organisaatio
KUUMA-seutu liikelaitosta johtaa liikelaitoksen johtaja, joka toimii Keravan kaupungin hallintosäännössä tarkoitettuna virastopäällikkönä.

7§

Liikelaitoksen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta
Liikelaitoksen johtajan tehtävänä on sen lisäksi mitä kuntalaissa, Keravan kaupungin
hallintosäännössä, tässä johtosäännössä tai muutoin on määrätty tai säädetty:
1. johtaa liikelaitoksen toimistoa
2. vastata yhteistyön koordinoinnista ja toteutuksen ohjauksesta, suunnitelmien ja resursoinnin valmistelusta sekä seurannan ja arvioinnin käytännöistä
3. huolehtia työryhmien toimivuudesta ja tukemisesta
4. vastata talousarvion ja -suunnitelman sekä tilinpäätöksen valmistelusta sekä yhteistyötä koskevien selvitysten laatimisesta tarvittaville viranomaisille
5. tehdä selvityksiä ja aloitteita seutuyhteistyön kehittämiseksi
6. huolehtia johtokunnan päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta
7. huolehtia muista johtokunnan määräämistä tehtävistä.
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3. LUKU,

MUUT MÄÄRÄYKSET

8§

Asiakirjojen allekirjoittaminen
Johtokunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat
allekirjoittaa liikelaitoksen johtaja tai johtokunnan puheenjohtaja.
KUUMA-seutu liikelaitoksen nimen kirjoittaa merkittävissä asioissa johtokunnan puheenjohtaja ja liikelaitoksen johtaja yhdessä sekä muissa asioissa liikelaitoksen johtaja
yksin.

