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Aika: 26.6.2020 klo 8.15-10.15 
Paikka: Sähköinen Teams-työskentelyalusta. Kutsu lähetään erikseen. 
 
 
 
Osallistujat:   
Yli-Rajala Juha konsernijohtaja  Tampere, pj. 
Auvinen Oskari kaupunginjohtaja  Kangasala, 1. vpj. 
Hirvonen Tuomas  kunnanjohtaja  Vesilahti 
Joensuu Jaakko  kansliapäällikkö  Pirkkala 
Kuusisto Juha kaupunginjohtaja  Orivesi 
Linnamaa Reija strategiajohtaja  Tampere 
Nurminen Mikko johtaja   Tampere 
Rämö Heidi  kunnanjohtaja  Lempäälä, 2. vpj. 
tilalla: 
Auvinen Kari  talousjohtaja   Lempäälä 
Sorvanto Jarkko  kaupunginjohtaja  Ylöjärvi 
Väätäinen Eero  kaupunginjohtaja  Nokia  
 
Nurminen Päivi seutujohtaja   esittelijä, TKS 
Pohjonen Juhani seutusihteeri   sihteeri, TKS   
 
Kutsutut: 
Lyly Lauri  seutuhallituksen puheenjohtaja Tampere 
Tuominen Asta verkostojohtaja  TRAFICOM, 80 § 
Suuronen Heli  projektipäällikkö  TKS, 81 §  
Kankkonen Satu kehittämispäällikkö  TKS, 81 § 
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79 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
8.15-8.20 

Muistio 12.6.2020, liitteenä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Asiat  Toimenpiteiden eteneminen Vastuu 
Lähijunaliikenteen seudullisen kehit-
tämisselvityksen päivitys 

Liikennejärjestelmätyöryhmä jatko 
valmistelee asiaa. Mm uusi aikatau-
lutus. 

JP 

Valtion ja Tampereen kaupunkiseu-
dun välisen maankäytön, asumisen ja 
liikenteen sopimus 2020-2023, neu-
vottelutulos 29.5.2020 

Seutuhallitus hyväksyi osaltaan 12.6. 
Lähetetty kuntien käsittelyyn. 

JP 

Kuntayhtymän toiminnan ja talouden 
tavoitteellinen taso 2021-2023 

TA-raami 2021 käsitellään elokuun 
kokouksessa 

PN 

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strate-
gian arviointi, työvaiheet 

Seutuhallitus hyväksyi osaltaan ko-
kouksessa 17.6. Seutustrategiatyö-
ryhmä jatkaa valmistelua 

PN 
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80 § VALTAKUNNALLINEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - LIIKENNE12, TILANNEKAT-
SAUS 
8.20-8.50 (30 min) 

Seutujohtaja Nurminen 17.6.2020 
 
Vuonna 2018 voimaan tulleeseen liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
annettuun lakiin perustuvan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunni-
telman tarkoituksena on lisätä liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä. Valta-
kunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tullaan esittämään lii-
kennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristöä koskeva analyysi, 
suunnitelman yhteiskunnalliset päämäärät ja liikennejärjestelmää kos-
kevat tavoitteet. Suunnitelma sisältää 12-vuotisen toimenpideohjelman, 
joka sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää 
koskevan valtion rahoitusohjelman. Suunnitelmassa kuvataan liikenne-
järjestelmäsuunnitelman toteuttamisen vaikutuksia sekä suunnitelman 
seuranta. 
 
Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmis-
tellaan vuosille 2021-2032 siten, että siitä voidaan päättää keväällä 
2021. Suunnitelman laatiminen perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa valtakunnallisen liikennejärjestel-
mäsuunnitelman valmistelusta. Suunnitelman hyväksyy valtioneuvosto. 
Ennen hyväksymistä suunnitelma annetaan eduskunnalle selontekona. 
Suunnitelmaa valmistelevan yhteistyöryhmän jäsen ja sihteeri verkosto-
johtaja Asta Tuominen liikenne- ja viestintävirastosta esittelee suunni-
telman etenemistä ja tulevia työvaiheita. 
 
Kuntajohtajakokous 26.6.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 

Kuntajohtajakokous päättää  
 
merkitä tilannekatsauksen tiedoksi. 
 

Päätös.   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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81 § HYMY -HANKKEEN AJANKOHTAISKATSAUS 
8.50-9.10 (20 min) 

Kehittämispäällikkö Kankkonen 13.5.2020:  
 

Tausta 
 
HYMY-hanke on avaus uuden kunnan roolin mukaiseen monialaiseen 
hyvinvoinnin edistämiseen ja tietojohtamiseen. HYMY-hankkeessa edis-
tetään väestön terveyttä ja hyvinvointia kaupunkisuunnittelun keinoin. 
Hankkeessa kehitetään ensinnäkin rakennetun ympäristön indikaatto-
reja eri mittakaavatasoille (seutu- kunta, tarkempi alue) laajaan hyvin-
vointikertomukseen ja kaupunkisuunnittelun tueksi. Toiseksi hankkeessa 
kehitetään kuntien tietojohtamisen ja strategisen hyvinvointijohtamisen 
valmiuksia sekä päätösten vaikutusten ennakkoarviointia. 
Hanke sai rahoituspäätöksen STM:n terveyden edistämisen määrära-
hasta vuoden 2019 alussa. Hankkeen jäsenet ovat Tampereen kaupunki-
seutu, Kuopio, Jyväskylä ja Lahti Tampereen kaupunkiseudun vastatessa 
hankkeen koordinoinnista. Hanke päättyy 30.6.2021. 
 
Ajankohtaista hankkeessa: syksy 2019 ja kevät 2020 

Hankkeessa on kehitetty Suomen ympäristökeskuksen kanssa syksyllä 
2019 rakennetun ympäristön paikkatietoon sidottuja hyvinvointi-indi-
kaattoreita hyvinvointikertomusten, hyvinvointisuunnitelmien ja kau-
punkisuunnittelun tueksi. Työpajoissa ja sitä seuranneissa webinaareissa 
HYMY-kaupungit oppivat StrateGIS -paikkatietomenetelmän suunnitte-
lun (indikaattorien laadinta), analyysien toteuttamisen ja menetelmän 
soveltamisen periaatteet niin hyvinvointijohtamisen, kuin kaupunki-
suunnittelunkin tarpeisiin. Tampereen kaupunkiseutu on vastannut seu-
dullisten indikaattorien laadinnasta ja muut HYMY-kunnat ovat kehittä-
neet kuntien omaa hyvinvointityötä ja kaupunkisuunnittelua tukevia 
paikkatietoindikaattoreita. Menetelmää voi hyödyntää laaja-alaisesti 
kaupunkisuunnittelussa ja raportoinnissa. HYMY-kaupungeilla on mah-
dollisuus liittää monialaista paikkatietoa ensimmäisinä kuntina Suo-
messa hyvinvointikertomuksiin.  

 
Keväällä 2020 hankkeessa on kehitetty yhdessä A-konsulttien tutkijaryh-
män kanssa indikaattoreita kaupunkiympäristön laadun arvioimiseen 
hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta tarkemmalla aluetasolla. Laa-
dulliset hyvinvointiympäristön indikaattorit kuvaavat paikallisen lähiym-
päristön hyvinvointia tuottavia tekijöitä. Indikaattorit pitävät sisällään 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen aspektit. Ke-
sällä ja syksyllä analysoidaan rajatut case-alueet HYMY-kaupungeista in-
dikaattorien avulla. Tampereen kaupunkiseudulla case-alueena on mu-
kana Tampereen kaupungin Multisilta-Peltolammi. Lisäksi keväällä 2020 
hankkeessa on jatkettu korkeakouluyhteistyötä Tampereen yliopiston 
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kanssa Advanced Urban Analysis- kurssin muodossa. Kurssilla HYMY-
hankkeen kaupunkien ympäristöjä on analysoitu eri menetelmin hyvin-
voinnin edistämisen näkökulmasta. Kurssijulkaisu toimitetaan kesän 
2020 aikana.  
 
Ajankohtaista hankkeessa: syksy 2020 ja talvi 2021 

 
Syksyllä 2020 - talvella 2021 hankkeessa kehitetään HYMY-kuntien stra-
tegista hyvinvointijohtamista ja siihen liittyvää päätösten vaikutusten 
ennakkoarviointia kahdessa erillisessä työpajassa. Syksyn työpaja tukee 
kuntien hyvinvointikertomuksen laadintaa ja talven 2021 työpaja hyvin-
vointisuunnitelman laadintaa. Lisäksi korkeakouluharjoittelija Milla Lam-
minsivu laatii HYMY-kuntien päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin 
nykytilasta selvitystyön kesän 2020 aikana.  
Työpajat ovat avoimia kaikille Pirkanmaan kunnille ja niissä opitaan so-
veltamaan ilmiölähtöistä suunnittelua ja päätösten vaikutusten ennak-
koarviointia uudella tapaa strategiseen hyvinvointijohtamiseen. Työpa-
jat ovat koulutustilaisuuksia, niihin voi kukin kunta panostaa haluamal-
laan tavalla. 
 
Ensimmäisessä työpajassa tunnistetaan ilmiölähtöisen suunnittelun 
avulla ulkoisen ympäristön ja kunnan oma tilannekuva, toimialojen roo-
lit hyvinvointityössä ja pohditaan hyvinvointikertomuksen kehittämistä 
vaikuttavuuden porrasmallin avulla. Työpajassa tutustutaan HYMY-hank-
keen strategisen hyvinvointijohtamisen vaikuttavuuden arviointimalliin. 
Toisessa työpajassa tunnistetaan uuden nelivuotiskauden keskeiset 
strategiset hyvinvointijohtamisen tavoitteet ja toimenpiteet, sekä toi-
menpiteiden vaikuttavuutta kuvaavat keskeiset strategiset ja operatiivi-
set mittarit sekä riittävän vaikuttavuuden osoittaminen indikaattoreilla. 
Työpajojen jälkeen kunnilla on edellytys vetää strategisen hyvinvointi-
johtamisen ja siihen liittyvän päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin 
kehittämisen työpajat läpi omassa kunnassaan.  
 
Loppujulkaisu ja päätösseminaari 
 
Hankkeesta laaditaan eri osiot yhteen kokoava loppujulkaisu alustavan 
tiedon mukaan Sykeen julkaisusarjaan. Menetelmiä ja indikaattoreita 
esitellään eri tilaisuuksissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Loppusemi-
naari pidetään näillä näkymin kesällä 2021 Helsingissä osana Internati-
onal Social Housing Festivalia 15-18.6.2021. ISHF:n järjestää ARA ja Hel-
singin kaupunki yhteistyössä Housing Europen kanssa. Varsinainen ta-
pahtumasivusto aukaistaan kesäkuun lopussa. Kunnat voivat ilmoittau-
tua mukaan, haluavat julkistaa tuloksensa muille.  
 
Linkki ARAn nettisivuille: https://www.ara.fi/fiFI/Ajankohtaista/Interna-
tional_Social_Housing_Festival_2021 

 

https://www.ara.fi/fiFI/Ajankohtaista/International_Social_Housing_Festival_2021
https://www.ara.fi/fiFI/Ajankohtaista/International_Social_Housing_Festival_2021
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Projektipäällikkö Heli Suuronen selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen on kutsuttu kokoukseen. 

 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 

 
Kuntajohtajakokous 26.6.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
merkitä tilannekatsauksen tiedoksi. 
 

Päätös.   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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82 § LAUSUNTOPYYNTÖ HE LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELAS-
TUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVAKSI LAIN-
SÄÄDÄNNÖKSI, KESKUSTELU 
9.10-10.00 (50 min) 

Seutujohtaja Nurminen 16.6.2020 
 
Sote-maakuntien perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lakiesi-
tykset ovat lausuntokierroksella 15.6. - 25.9.2020. Lausuntopyyntöön 
vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa. Lausunnon voi antaa myös 
sähköisesti STM:lle.   

 
Lausuntopalvelussa esitettävät kysymykset koskevat: 

- uudistuksen tavoitteet (3 lausuntokohtaa) 
- sote-maakuntalaki (8) 
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki (13) 
- pelastustoimen järjestämislaki (8) 
- voimaanpanolaki (13) 
- maakuntien rahoituslaki (9) 
- muut lakiluonnokset 

o kuntien rahoitus (4) 
o verolainsäädäntö (3) 
o henkilöstöä koskeva lainsäädäntö (3) 
o Uusimaa-laki (6) 
o yleishallintoa koskevat lait (2) 
o sote-maakuntarakennelaki (4) 
o maakuntien ohjaus (3) 

- uudistuksen vaikutukset (13) 
- uudistuksen toimeenpanon tuki (2) 
- muut kysymykset (4) 

 
Kuntajohtajakokouksessa on tarpeen keskustella kaupunkiseudun kun-
tien yhteisistä näkemyksistä lausuntojen pääviesteiksi sekä organisoida 
laajan lausuntoaineiston analysointi ja lausuntopohjan valmistelun kun-
tien omia vastauksia varten. Lisäksi on tarpeen keskustella kaupunki-
seudun kuntien mahdollisten yhteisten näkemysten yhteensovittamista 
Pirkanmaan muiden kuntien kanssa. 

 
Kuntajohtajakokous 26.6.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 
Kuntajohtajakokous päättää 
 
keskustella yhteisistä pääviesteistä  
 
nimetä lausuntopohjaa valmistelevan asiantuntijaryhmän ja 
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sopii valmistelun aikataulusta sekä jatkokäsittelystä 
 

Päätös.  Kuntajohtajakokous päätti osaltaan 
 

että yhteisten pääviestien valmistelua jatkavat yhdessä Tampereen val-
misteluryhmä sekä Kangasalan sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne 
ja Ylöjärven terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti ja 
 
että asiaa käsitellään kuntajohtajakokouksissa elo/syyskuussa. 
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83 § TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT 
10.00-10.15 

Seutujohtajan infoasiat: 
 
Väestö- ja työllisyyskatsaus 5/2020 toimitetaan kokoukseen. 
 
MAL-verkoston määräaikaisten työsuhteiden käsittely. 
 
Kuntajohtajakokouksen syksyn 2020 aikataulut. 
 
Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: 
 
Keskusteltiin keinoista PSHP:n alijäämän kattamiseksi. 
 
Hallitus on hyväksynyt Suomi-radan hankeyhtiön perustamisen. 
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84 § SEURAAVAT KOKOUKSET 
10.00-10.15 

12.6 
MAL-neuvottelutulos 
Lähijunaliikenteen selvitys 
Toiminnan- ja talouden taso 2021-2023 
Strategian arviointi, työsuunnitelma 
 
26.6 
VLJS 
Sote-keskustelu 
HYMY-hankkeen tilannekatsaus 
heinäkuussa ei kokouksia 
 
7.8., 21.8.,  
Lakeland-Tampereen seutu, toimintamalliratkaisu 
EU-yhteistoiminta 
 
4.9., 18.9.,  
Hyvinvointi-indeksi 
MAL4-toteutusohjelma 
Business Tampere ajankohtaiset 
KÄPY-tavoitteet 
 
2.10., 16.10.**, 30.10., **syyslomaviikko 
Asuntopoliittinen ohjelma, laajatilannekuva 
Hiilineutraali kaupunkiseutu 
Taiteen perusopetuksen nykytila 
TA-2020  
Seutustrategia/arvioinnin johtopäätökset 
 
13.11., 27.11.,  
Seutuvertailut 
VLJS, tilannekatsaus 
Aspol-tavoitetyöpaja 
KÄPY 2.0 ohjelma 
Ennakointitoiminnan suunnitelma 
Edunvalvonta 

 
11.12. 
Aspol tavoitetyöpaja 
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85 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15 
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