SOPIMUS YHTEISEN EDUNVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KERAVAN,
HYVINKÄÄN JA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKIEN SEKÄ KIRKKONUMMEN,
MÄNTSÄLÄN, NURMIJÄRVEN, PORNAISTEN, SIPOON, TUUSULAN JA VIHDIN
KUNTIEN YHTEISTYÖNÄ
1. Sopimuksen osapuolet
Sopimuksen osapuolet ovat:
1) Keravan kaupunki (y-tunnus 0127485-5)
2) Hyvinkään kaupunki (y-tunnus 0125866-0)
3) Järvenpään kaupunki (y-tunnus 0126541-4)
4) Kirkkonummen kunta (y-tunnus 0203107-0)
5) Mäntsälän kunta (y-tunnus 0129261-5)
6) Nurmijärven kunta (y-tunnus 9014643-2)
7) Pornaisten kunta (y-tunnus 0130095-3)
8) Sipoon kunta (y-tunnus 0203533-8)
9) Tuusulan kunta (y-tunnus 0131661-3)
10) Vihdin kunta (y-tunnus 131905-6)
2. Sopimuksen tarkoitus
Tällä sopimuksella osapuolet sopivat osapuolina olevien kuntien sekä KUUMAseudun tuottamien yhteisten edunvalvontapalvelujen toimintojen siirtämisestä
Keravan kaupungin ylläpitovastuulle.
Syntyvän uuden toiminnan järjestämisestä ja rahoittamisesta sovitaan tässä
sopimuksessa kuntien yhteistyönä kuntalain 76 §:n nojalla siten, että järjestettävä
toiminta on Keravan kaupungin toimintaa.
Tämä sopimus perustuu seuraaviin päätöksiin:
KUUMA-hallitus 22.11.2012 / § 3
Hyvinkään kaupunginvaltuusto 14.12.2012 / § 100
Järvenpään kaupunginvaltuusto 10.12.2012 / § 92
Kirkkonummen kunnanvaltuusto 15.12.2012 / § 134
Keravan kaupunginvaltuusto 10.12.2012 / § 134
Mäntsälän kunnanvaltuusto 10.12.2012 / § 95
Nurmijärven kunnanvaltuusto 19.12.2012 / § 117
Pornaisten kunnanvaltuusto 17.12.2012 / § 101
Sipoon kunnanhallitus 11.12.2012 / § 316
Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2012 / § 138
Vihdin kunnanvaltuusto 10.12.2012 / § 68
3. Toiminnan järjestäminen
Tällä kuntalain (365/1995) 76 §:ssä tarkoitetulla kuntien välisellä
yhteistoimintasopimuksella sopijakuntien (KUUMA-alue) yhteinen edunvalvonta
järjestetään Keravan kaupungin organisaation osaksi liikelaitosmuodossa.

Liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa tai järjestää sopijakuntien keskenään
sopimat edunvalvonnan palvelut sekä muu toiminta siten, kun siitä on säädetty tai
määrätty tai sopimuksella sovittu.
Yhteisten edunvalvontapalvelujen tuottajana toimii Keravan kaupunki
(isäntäkaupunki). Edunvalvonta järjestetään liikelaitosmuodossa Keravan kaupungin
toimesta.
4. Tehtävät ja toiminta
Tämä sopimus korvaa KUUMA-yhteistyösopimuksen. Kunnat sitoutuvat yhteistyöhön
yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Yhteistyön arvoperusta on
- kuntien itsenäisyys
- keskinäinen luottamus
- hyödyt KUUMA-alueelle kokonaisuutena.
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).
Yhteistyötä toteutetaan vuosittain laadittavan taloussuunnitelman mukaisesti.
Taloussuunnitelma valmistellaan yhteistyössä kuntien kanssa. Talousarvion ja suunnitelman hyväksyy liikelaitoksen johtokunta.
5. Henkilöstön asema
Liikelaitoksella voi olla omaa palkattua henkilöstöä tai tuki- ja henkilöstöpalvelut
voidaan ostaa jäsenkunnilta.
6. Liikelaitoksen johtokunta
KUUMA-seutu liikelaitoksen hallintoa varten Keravan kaupunginvaltuusto asettaa
kahdeksi vuodeksi kerrallaan KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan, joka toimii
Keravan kaupunginhallituksen alaisena kuntalain 77 §:n mukaisena sopijakuntien
yhteisenä toimielimenä.

Johtokunnassa on vähintään kaksi jäsentä jokaisesta yhteistoimintasopimuksen
allekirjoittaneesta KUUMA-kunnasta. Sopijakunnat esittävät johtokunnan jäseniksi
asemavaltuutuksen perusteella kunnanvaltuuston puheenjohtajaa ja kunnanhallituksen
puheenjohtajaa sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet asemavaltuutuksen
perusteella.
Lisäksi Keravan kaupunginvaltuusto voi liikelaitoksen esityksestä ja muiden
sopijakuntien hyväksymisellä päättää, että johtokuntaan valitaan tasa-arvolain
perusteella enintään neljä lisäjäsentä ja heille varajäsenet.
Johtokunnan puheenjohtajana toimii yhden vuoden jaksoissa kunkin kunnan
valtuuston puheenjohtaja seuraavassa järjestyksessä:
Kerava
Kirkkonummi
Mäntsälä ja Pornainen yhdessä
Sipoo
Järvenpää
Vihti
Nurmijärvi
Tuusula
Hyvinkää
Varapuheenjohtajana toimii yhden vuoden jaksoissa seuraavan vuoden
puheenjohtajakunnan valtuuston puheenjohtaja.
Johtokunnan toiminnan muodoista ja asioiden esittelystä johtokunnan kokouksissa
määrätään KUUMA-seutu liikelaitoksen johtosäännössä. Johtokunnan tehtävistä ja
toimivallasta määrätään kuntalaissa, Keravan kaupungin hallintosäännössä sekä
KUUMA-seutu liikelaitoksen johtosäännössä tässä järjestyksessä.
7. KUUMA-komissio
Liikelaitoksen johtoryhmänä toimii KUUMA-komissio. Komission jäseninä ovat
KUUMA-kuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat sekä liikelaitoksen johtaja.
Puheenjohtajana toimii puheenjohtajana toimivan kunnan kunnanjohtaja ja
varapuheenjohtajana seuraavan puheenjohtajakunnan kunnanjohtaja. Esittelijänä
toimii liikelaitoksen johtaja. Jos käsiteltävässä asiassa joudutaan äänestämään, on
jokaisella kunnanjohtajalla yksi ääni.
Komissio johtaa KUUMA-yhteistyön operatiivista toimintaa liikelaitoksen
johtokunnan linjausten mukaisesti
1. vastaamalla asioiden valmistelusta liikelaitoksen johtokunnalle ja päätösten
kuntakohtaisesta täytäntöönpanosta ja seurannasta
2. päättämällä yhteistyöhankkeiden valmistelusta
3. määrittelemällä työryhmien tehtävät ja nimeämällä vuosittain työryhmien
puheenjohtajat

4. vastaamalla, että yhteisiä palveluja käsitteleviin työryhmiin varataan paikka
henkilöstön edustajille.
8. Työryhmät
KUUMA- seutu liikelaitoksen johtokunta asettaa KUUMA-työryhmät.
KUUMA-työryhmät toimivat KUUMA komission alaisuudessa.
KUUMA-kuntien henkilöstön edustajien kokous käsittelee kuntien yhteistyöhön
liittyviä tavoitteita ja suunnitelmia. Kokouksessa on kaksi kunkin kunnan
henkilöstöjärjestöjen valitsemaa edustajaa, komission puheenjohtaja ja
yhteistyöjohtaja. Kokouksen puheenjohtaja on komission puheenjohtaja.
9. Sopimukset
KUUMA-seudun sopimukset siirtyvät sopimuskumppanin suostumuksella KUUMAseutu liikelaitoksen vastuulle. Liikelaitos huolehtii jatkossa näiden sopimusten
tarkistamisen valmistelusta ja hyväksymisestä sekä uusista sopimuksista yhdessä
sopimuskumppaneiden kanssa.
KUUMA-seutu liikelaitos valtuutetaan tällä sopimuksella tarkastamaan ja tarvittaessa
valmistelemaan uudelleen myös muut KUUMA-yhteistyöhön liittyvät sopimukset.
10. Talous
KUUMA-seutu liikelaitoksen talouden hoitoon sovelletaan kuntalain 10 a luvun
liikelaitosta koskevia määräyksiä.
Keravan kaupunginvaltuusto asettaa ja hyväksyy KUUMA-seutu liikelaitoksen
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet johtokunnan esityksestä.
Johtokunta hyväksyy talousarvion ja –suunnitelman. Johtokunnan päätökseen
talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisestä ei Keravan kaupungilla ole
muutosoikeutta.
Johtokunnan on laadittava ja hyväksyttävä tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se
Keravan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi (kuntalaki 87i §).
Taloudenhoitoon liittyvissä asioissa noudatetaan kuntalain säännösten
ohella Keravan kaupungin hallintosääntöä ja KUUMA-seutu liikelaitoksen
johtosääntöä.
Liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma sekä tilinpäätös lähetetään vuosittain
muihin KUUMA-kuntiin tiedoksi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa esitetään
yhteistyön sisältö ja rahoitus.

11.1. Rahoitusvastuun jakautuminen
Tämän sopimuksen mukaista edunvalvontaa harjoittavan liikelaitoksen toiminnasta ja
taloudesta ja toiminnan vastuista suhteessa tämän sopimuksen ulkopuolisiin tahoihin
vastaa Keravan kaupunki toiminnan ylläpitäjänä.
Sopijakunnat jakavat keskenään toiminnasta aiheutuvat kustannukset tämän
sopimuksen mukaisesti.
Kunnat osallistuvat talousarvion mukaisiin yhteistyön kustannuksiin ja vastaavat
varoista ja veloista talousarvion laadintavuotta edeltävän vuodenvaihteen
asukaslukujen suhteessa.
Edellisen tilikauden alijäämä/ylijäämä voidaan ottaa huomioon seuraavan tilikauden
kuntien rahoitusosuuksissa edellisen tilikauden rahoitusosuuksien suhteessa.
11.2. Toiminnan kustannukset
Toiminnan kustannuksina otetaan huomioon kaikki toiminnasta välittömästi
aiheutuneet kustannukset sekä mahdollinen yleiskustannuslisä. Yleiskustannuslisä
kattaa toiminnan ylläpitämisestä ylläpitäjälle aiheutuvia muita kustannuksia kuten
ylläpitäjän kaikille toimielimille yhteiset hallinto- ja tukipalvelut.
Toiminnan kustannuksiin mahdollisesti lisättävästä yleiskustannuslisästä sopii
liikelaitos ja Keravan kaupunki erikseen. Yleiskustannuslisän määrä tarkistetaan
yhteisesti sopimalla vastaamaan todellisia kustannuksia.
Toiminnan kustannuksiin ei lasketa mukaan edellä kohdassa tarkoitetusta
johtokunnasta aiheutuvia kustannuksia, kuten kokouspalkkioita,
ansionmenetyskorvauksia, matka- ja seminaarikuluja tai vastaavia. Ne maksaa kukin
sopijakunta itse omien palkkiosääntöjensä mukaisesti.
Sopimuskunnat maksavat talousarvioon perustuvat maksuosuudet liikelaitoksen
isäntäkunnalle kaksi kertaa vuodessa.
12. Neuvottelumenettely sopimusasioissa
12.1 Sopimuksen muuttaminen
Tämän yhteistoimintasopimuksen muutoksista päätetään sopijakuntien yhtäpitävillä
päätöksillä.
12.2. Neuvotteluvelvoite
Sopijakunnat ovat velvollisia neuvottelemaan tarpeellisista muutoksista tähän
sopimukseen.

13. Sopimuksesta aiheutuvien riitojen ratkaiseminen
Tähän sopimukseen tehtävät muutokset ovat päteviä vain kirjallisena ja sopijapuolten
toimivaltaisen elimen hyväksymänä.
Tämän sopimuksen muuttamista koskevan päätöksen voi talousarvionsa puitteissa
tehdä kaupunginhallitus tai se kaupungin johtosäännön mukainen toimielin, jonka
toimivaltaan asiaa kuuluu.
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet, joista ei neuvottelemalla päästä
yhteisymmärryksiin, ratkaisee sopijakaupungin toimialueella toimivaltainen
hallintotuomioistuin.
14. Uuden jäsenkunnan mukaantulo
Kunnan, joka haluaa tulla mukaan KUUMA-kuntien yhteistyöhön, voi tehdä
hakemuksen johtokunnalle. Hakemus voidaan hyväksyä edellyttäen, että kaikki
kunnat hyväksyvät liittymistä koskevan sopimuksen.
15. Yhteistyön lopettaminen ja loppuselvitys
Tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön päättyessä on KUUMA-seutu liikelaitoksen
johtokunnan huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät kunnat sovi muusta
järjestelystä.
Varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä
sitoumusten täyttämiseen, jaetaan kunnille edellisen tilikauden vaihtuessa voimassa
olleiden asukaslukujen suhteessa. Varat ja velat arvostetaan loppuselvityksessä
käypiin arvoihin. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten
täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, kunnat ovat velvolliset
suorittamaan erotuksen edellä mainitussa suhteessa.
16. Sopimuksen irtisanominen
Kullakin kunnalla on oikeus irtisanoa tämä yhteistoimintasopimus ilmoittamalla siitä
kirjallisesti muille kunnille vähintään 12 kuukautta aikaisemmin. Eroavan kunnan
osalta sopimus päättyy eroamispäätöstä seuraavan kalenterivuoden lopussa, elleivät
jäsenkunnat toisin sovi. Irtisanomisen jälkeen sopimus jää voimaan jäljellejäävien
kaupunkien kesken. Mikäli Keravan kaupunki irtisanoo sopimuksen, sopimus päättyy
kuitenkin kaikkien sopijaosapuolten osalta.
Sopimus on irtisanottavissa aikaisintaan 1.1.2014.
17. Sopimuksen purkaminen
Kohdassa (edell.) lausutun estämättä sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus
päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti muille sopijapuolille, mikäli
sopijapuoli tekee kohdassa 12 tarkoitetun päätöksen noudattamatta kohdassa 12

tarkoitettua neuvottelumenettelyä tai muutoin kuulematta sopijakaupungin
asianomaista toimielintä.
18. Asiakirjahallinta
Keravan kaupunki vastaa tämän sopimuksen mukaisessa toiminnassa syntyvästä
asiakirjatiedosta.
Muut sopijakunnat vastaavat niiden hallinnassa olevan palveluissa tarvittavan
asiakirjatiedon käytettävyydestä.
19. Sopimuksen voimaantulo
Tämä sopimus astuu voimaan 1.1.2013. Sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes
irtisanoutuminen astuu voimaan.

LIITTEET

1. Liikelaitoksen johtosääntö

