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NUVARANDE 
SAMARBETE

• YTV/SAD
(Samarbetsdelegation för 
huvudstadsregionen)
– kollektivtrafik
– avfall
– data, miljö etc.

• Nylands Förbund (+ Östra
Nylands Förbund)
– regionpolitik + intressebevakning
– regionplanering



NUVARANDE 
SAMARBETE (forts.)

• HUS (Hfors och Nylands
sjukvådsdistrikt)
– sjukhus etc.

• Yrkeshögskolorna
• Culminatum + andra

”kompetenscentra”
• Helsinki Region Marketing
• etc. etc. 

• KUUMA-samarbetet (Mellersta
Nyland)                                                      



TIDIGARE FÖRSÖK

• REGIONFÖRVALTNINGS-
KOMITTÉ 1988
– lag, regionfullmäktige (direkt val)
– regionplanering
– bostadspolitik
– avfall
– luftkvaliteten
– kollektivtrafik
– regionala rekreationsområden + 

fritidsanstalt
– yrkesutbildning



TIDIGARE FÖRSÖK 
(forts.)

• UTREDARE ILASKIVI 1989
– markpolitik
– nya bostadsområden
– trafikinvesteringar

• UTREDARE LAIHO 1999
– förebyggande av marginalisering

och segregation
– regional bostadsdelegation
– gemensamma generalplaner
– kommunförbund för markköp och

stadsförnyelse



DELEGATION FÖR 
HELSINGFORSREGIONEN

Statsrådets kansli
Inrikesministeriet
Finansministeriet
Miljöministeriet
Undervisningsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Handels- och industriministeriet
Arbetsministeriet
Helsingfors
Esbo
Vanda
Grankulla
2 kranskommuner
Nylands förbund
Östra Nylands förbund



DELEGATION FÖR 
HELSINGFORSREGIONEN

• uppföljning av regionens
utveckling

• innehållet av statlig stadspolitik
– innovativ och konkurrenskraftig

verksamhetsomgivning
– social integration
– boende, trafik och

markandvändning
• utmaningar för balancerad

utveckling i storstadsregionen i 
lång sikt



UTREDARE ALANEN 
2004

– lagbaserat samarbete
– 14 kommuner:

• Huvudstadsregionen
• KUUMA-kommuner (Mellersta

Nyland)
• ”Fyringar”

– kompetenskraften, kunnande
– marketing
– bostäder, planering + markpolitik, 

trafik



MAJ-SYSTEMET 
(Alanen)

• Regionala målen och
genomförandestrategierna
– markanvändning
– boende
– trafiksystem och kollektivtrafik

• Regionala utvecklingsprojekt
• Förhandlingar mellan regionen och

staten, 
– principerna för regional finansiering
– samband med eventuella regionala

anslag för regionen



FRIVILLIGT 
SAMARBET I HFORS-

REGIONEN
• DELEGATIONEN FÖR 

HUVUSTADSREGIONEN 
våren 2004
– Helsingfors, Esbo, Vanda, 

Grankulla
– presidierna i fullmäktige och

stadsstyrelser
+ stadsdirektörer (beredning)

• vision och strategi för 
huvudstadsregionen

• årlig verksamhetsprogramm



VISION OCH STRATEGI FÖR 
HUVUDSTADSREGIONEN

November 2004

1. Välfärden utvecklas och
serviceverksamheten effektiveras
- gemensam strategi för 

välfärdstjänsterna
– gemensamma serviceorganisationer

2. Konkurrenskraften
– innovationsstrategi
– regional näringspolitik
– internationell marknadsföring
– kunnig arbetskraft och

invandrarpolitik



VISION OCH STRATEGI 
FÖR 

HUVUDSTADSREGIONEN 
(forts.)

3. Stadstrukturen och boendet 
- gemensam utvecklingsbild för 

markanvändningen
- bostadspolitik under gemensamt ansvar
- fungerande trafiksystem (PLJ)



SAMARBETSAVTALET FÖR 
HELSINGFORSREGIONEN 

October 2005

1. Huvudstadsregionen (Hfors, 
Esbo, Vanda, Grankulla)

2. KUUMA-gruppen (Träskända, 
Nurmijärvi, Tusby, Kervo, 
Mäntsälä, Borgnäs)

3. ”Fyringar” (Hyvinge, Kyrkslätt, 
Vihtis, Sibbo)



SAMARBETSAVTALET FÖR 
HELSINGFORSREGIONEN 

(forts.)

• Samarbetsmötet 2-3 gånger/år
– ledande förtroendepersoner

• Kommundirektörernas 
beredningsorgan

• Delegation för markanvändning, 
boende och trafik (MAL)
– sektioner och projekter

• Övriga sektioner och projekter
• Sekretariat



SAMARBETSMÖTET

• ”För regionen viktiga ärenden”
• Vid behov: Alla ärenden inom 

kommunernas kompetens
• Särskilt:

– markanvändning
– boende
– trafik
– regionala service
– gemensam intressebevakning



SAMARBETSMÖTET 
(forts.)

• Strategi för markanvändning, 
boende och trafik
– fullmäktigeperioden (4 år)

• Verksamhetsprogramm (årlig)
• Övriga ärenden



KOMMUN- OCH 
SERVICESTRUKTUR-

REFORMEN (?)

• Primärkommunmodellen
– minst 20 000 - 30 000 invånare

• Distriktsmodellen
– socialvården, primärvården och

specialsjukvården överförs till social-
och hälsovårdsdistrikten (minst 100 
000, helst 150 000 – 200 000 invånare)

• Regionkommunmodellen
– 20–25 regionkommuner

(huvudstadsregionen behandlas som en 
separat fråga)

– nuvarande kommunerna blir
närkommuner
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