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154 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
8.15-8.20 

 
Muistio 1.11.2019, liitteenä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palaute seutufoorumista 31.10. (liite) 
 
Seuraava MAL4-neuvotelu on heti kokouksen jälkeen klo 10.15 alkaen. 
 

  

Asiat 1.11. Toimenpiteiden eteneminen Vastuu 
Hiilineutraali Tampe-
reen seutu 2030, ilmas-
totyön tiekarttamalli 

Infra-työryhmä viimeistelee tiekarttamallin 
KJK:n ohjeiden pohjalta, minkä jälkeen asia 
käsitellään seutuhallituksessa. 2020 aikana 
kuntia tuetaan tiekarttamallin käyttöön-
otossa.   

RAM 

Kaupunkiseudun saa-
vutettavuuden kehittä-
misohjelma, tavoitteet 
ja toimintasuunnitelma 
2020-2022 

Pienryhmä on jatkanut valmistelua.  Esittely 
tässä kokouksessa. 

HA 

Seutuyhteistyön seu-
raavat vaiheet 

Auvinen, Linnamaa ja Nurminen valmistele-
vat jatkokeskustelun.  

PN 
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155 § KAUPUNKISEUDUN SAAVUTETTAVUUDEN KEHITTÄMISOHJELMA, TAVOITTEET JA TOIMIN-
TASUUNNITELMA 2020-2022 

 
Seutujohtaja Nurminen ja toimitusjohtaja Airaksinen 6.11.2019  
 
Seutuhallitus päätti 25.9.2019 käynnistää kaupunkiseudun saavutetta-
vuusohjelman lentoliikenteen kehittämisohjelman jatkoksi. Ohjelman 
fokus on kansainvälinen saavutettavuus ja sitä tukevat matkaketjut. Kol-
mivuotisen ohjelman strategisesta ohjauksesta vastaavat kuntajohtaja-
kokous ja seutuhallitus hyväksymällä ohjelman tavoitteet ja toiminta-
suunnitelman sekä vuosiraportoinnin.  
 
Operatiivisesta toteutuksesta vastaa Business Tampere ohjelman ta-
voite- ja toimintasuunnitelman pohjalta. Suunnitelmaa on käsitelty ko-
kouksissa 4.10 ja 1.11 ja viimeistelty kokoukseen 15.11. 

 
Ohjelman strateginen osio eli tavoitteet ja mittarit vuoteen 2022 esite-
tään seuraavasti: 
  
1. Lentoliikenteen kehittäminen 

a. Elinkeinoelämän tarpeita palvelevien kansainvälisten yhteyk-
sien määrä on kasvanut 

b. Matkailua palvelevien suorien kansainvälisten yhteyksien 
määrä on kasvanut 

c. Ilmailuklusteri on vahvistunut 
 

2. Raideliikenteen/kestävien matkustusketjujen kehittäminen 
a. Lentokentän catchment-alue on laajentunut 
b. Raideliikenteen edunvalvontaan on osallistuttu 

Mittareita lentoliikenteen kehittymiselle ovat mm. lentoyhteyksien 
määrä, uudet lentoyhtiöt, matkustajamäärät, ilmailuklusterin toimijoi-
den määrä, lento-operaatioiden määrä. Mittareita raideliikenteen/kes-
tävien matkustusketjujen kehittymiselle ovat lentokentän catchment-
alue, kestävät matkaketju- ja lähiliikenneyhteydet lentokentälle, yhtey-
det Tre-Pietari ja edunvalvontatoimenpiteet. 

Operatiiviset toimenpiteet on esitetty liitteellä olevassa taulukossa.  

Rahoituksen kohdentamisessa tulee huomioida operatiiviseen toimin-
nan reagointikyky esim. uusien lentoyhteyksien haussa ja niiden markki-
noinnissa. Päätavoitteiden osalta rahoituksen kohdentamisessa voidaan 
tavoitella 70 %–30% -jakoa. 

Raportoinnin osalta esitetään, että ohjelman etenemistä seurataan vuo-
sittain Tampereen kaupunkiseudun kuntajohtajakokouksessa ja seutu-
hallituksessa. Tavoitteen 2022 etenemistä seurataan liikennevaloin ja 
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täydentävällä sanallisella kuvauksella sekä mittarin lukemalla. Lisäksi 
raportoidaan rahoituksen kohdentuminen tavoitteille. Business Tampe-
reen hallitus ohjaa toimenpiteitä. Ohjelman vaikuttavuuden arviointi 
käynnistetään 2022. 

 
Toimitusjohtaja Harri Airaksinen osallistuu kokoukseen. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Liitteet: 
- Saavutettavuuden kehittämisohjelma 2020-2022, tavoitteet ja toi-

mintasuunnitelma 
 
Kuntajohtajakokous 15.11.2019 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
hyväksyä saavutettavuusohjelman tavoitteet ja toimintasuunnitelman 
2020-2022, 
 
että tavoitteiden etenemisen raportointi ja seuraavan vuoden toimen-
piteitä käsitellään vuosittain kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituk-
sessa ja  
 
että käsittelyn ajankohta on loppuvuosi ja 
 
että ohjelman vaikuttavuuden arviointi käynnistetään 2022. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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156 § SUOMI–RATA –HANKEYHTIÖN VALMISTELU 
 

Seutujohtaja Nurminen 6.11.2019 
 
Kuntajohtajakokous sai informaatiota 4.10.2019 LVM:n etenemisestä 
suurten raideliikenneinvestointien valmistelussa. Tällöin käytiin myös 
alustavaa keskustelua Tampereen kehyskuntien kiinnostuksesta osallista 
hankeyhtiön perustamiseen ja osakassopimusneuvotteluihin. Tampe-
reen kaupungin edustaja Suomi–rata –hankeyhtiön neuvotteluissa on 
johtaja Mikko Nurminen. 
 
Hankeyhtiön tehtävänä on Helsinki-Tampere välisen nopean raideyhtey-
den suunnittelu ja suunnittelun rahoittaminen rakentamisvalmiuteen 
saakka. Suunnittelun on arvioitu kustantavan noin 150 M€ (lentoradan 
osuus 45-50 M€) ja kestävän 6-8 vuotta. Työvaiheita ovat mm. esiselvi-
tys, alustava yleissuunnittelu ja yva, yleissuunnittelu ja ratasuunnittelu 
ja em. liittyvä kaavoitus. Päätökset radan rakentamisesta tehdään erik-
seen. Valtio osoittaa 76,5 M€ hankkeen pääomittamiseen. Hankeyhtiöin 
perustaminen edellyttää, että siihen tulee omistajiksi valtion ohella 
myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja 
yhteisöjä. Muiden osuus suunnitteluhankkeen kustannuksista olisi 73,5 
M€. Hankkeet kytketään 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitte-
luun.  
 
LVM:n johdolla toimiva neuvotteluryhmä on 5.11.2019 käynnistänyt 
keskustelun hankeyhtiön perustamiseksi. Ensimmäiseen neuvotteluun 
on kutsuttu joukko radanvarren ja sen vaikutuspiirin kaupunkeja. Neu-
votteluissa on toivotettu tervetulleeksi osakasneuvotteluihin myös 
muita radan vaikutuspiirissä olevia kuntia. Osallistuminen tarkoittaa käy-
tännössä osallistumista hankeyhtiön pääomittamiseen.  
 
Johtaja Mikko Nurminen selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Liitteet: 
- Hankeyhtiöesittely 
- Kokouskutsu 15.11. kokoukseen 

 
Kuntajohtajakokous 15.11.2019 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

merkitsee selostuksen tiedoksi 
 

keskustelee kehyskuntien osallistumisesta hankeyhtiöön.  
 

Päätös.  Kuntajohtajakokous päätti 



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Kuntajohtajakokous muistio 19/2019 15.11.2019 
 

7/31 
 
 

että Mikko Nurmisen toimittaa materiaalin, jonka pohjalta kunnat käy-
vät alustavan keskustelun hankeyhtiöön osallistumisesta ja 
 
että asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kuntajohtajakokouksessa. 
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157 § LUKIOKOULUTUKSEN TILANNEKUVASELVITYS JA KEHITTÄMISEN JATKOTOIMENPITEET 
 

Kehittämispäällikkö Kankkonen 
 
Tilannekuvaselvityksen tausta 

Hyvinvointipalvelujen työryhmä hyväksyi maaliskuussa 2018 lukio- kam-
pusyhteistyön kehittämisen toimenpidesuunnitelman lukuvuosille 2018-
2019 ja 2019-2020 sekä seudullisen lukiokoordinaation osalta vuosille 
2018-2019. Edelleen 11.10.2018 kokouksessaan hyvinvointipalvelujen 
työryhmä käsitteli seudullisen lukiokoordinaation ja korkeakouluyhteis-
työn kehittämistä ja päätti, että vuonna 2019 laaditaan tilannekuvaselvi-
tys lukiokoulutuksesta Tampereen kaupunkiseudulla.  

Tilannekuvaselvitykseen tuli sisällyttää tarkastelu lukiokoulutuksen yh-
teistyömuotojen tiivistämisestä sekä korkeakouluyhteistyöstä. Nykyti-
laselvityksen jälkeen työryhmä näki mahdolliseksi laatia tarkemman seu-
dullisen lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpidesuunnitelman. 

Lukiokoulutuksen tilannekuvaselvitys 

Hyvinvointipalvelujen työryhmä on käsitellyt tilannekuvaselvityksen 
luonnosta kokouksessaan 22.8.2019, missä selvityksen laatija Minna 
Aalto esitteli sitä työryhmälle. Työryhmä hyväksyi luonnoksen, minkä 
jälkeen siihen on tehty vain vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia. Nykyti-
laselvityksen johtopäätöksinä on esitetty seuraavaa: 

- Lukiolaisten määrä on kasvanut Tampereen kaupunkiseudulla viime 
vuosina ja lukioiden aloituspaikkoja on lisätty noin 150 kolmen viime 
vuoden aikana. 

- Opiskelijaksi hakeudutaan yleensä lähimpään lukioon, mutta etenkin 
Tampereella sijaitseviin lukioihin hakeudutaan myös kehyskunnista 
ja kauempaa Suomesta. Tamperelaisten nuorten määrä on ollut kas-
vussa kehyskuntien lukioissa viime vuosina. 

- Kaupunkiseudun lukioissa kurssitarjonta on monipuolinen ja yh-
teensä kolmessatoista lukiossa tarjotaan erityisen koulutustehtävän 
tai painotuksen mukaista opetusta. Lähes kaikissa lukioissa tarjotaan 
vähintään kolmen vieraan kielen opetusta. 

- Tampereen kaupunkiseudulla lukion suorittamiseen käytetään valta-
kunnallista keskiarvoa pidempi aika. Lukiokoulutuksen läpäisi enin-
tään kolmen ja puolen vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta 
keskimäärin 77 prosenttia opiskelijoista (2016). 
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- Oppivelvollisuuden pidentyminen tulee toteutuessaan vaikuttamaan 
koulutuksen järjestäjien tarpeeseen lisätä lukioiden aloituspaikkoja. 
Lisäksi 16-18 -vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan seuraavan 
kymmenen vuoden aikana. 

- Lukiokoulutuksen tunnuslukujen systemaattisempi kerääminen ja 
arvioiminen seudullisesti, on jatkossa yhä tärkeämpää kehittämis-
työn tukena. Lukiokoulutuksen seutuvertailun kehittäminen varhais-
kasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen seutuvertailun tavoin on pe-
rusteltua. 

- Lukiokoulutuksen seudullinen yhteistyö on tiivistynyt ja systemati-
soitunut toisen asteen kampusyhteistyön myötä. Seudullista yhteis-
työtä arvostetaan ja sen avulla koetaan saavutettavan enemmän 
kuin yksittäisten lukioiden toimilla. Yhteistyön toivotaan kuitenkin 
jatkossa olevan suunnitelmallisempaa, ennakoivaa, tehokkaammin 
koordinoitua ja pitkäjänteisempää. Hyvinvointipalvelujen työryh-
mällä tulisi jatkossa olla systemaattisempi ote lukiokoulutuksen oh-
jaamisesta. 

- Lukiouudistus ja sen mukanaan tuomat toimintaympäristön muutok-
set vaikuttavat lukioiden arkeen vähitellen syksystä 2019 alkaen. Uu-
den lukiolain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisen 
seudullisen opetussuunnitelman laatiminen on aloitettu. Selvityksen 
mukaan useita lukiolain velvoittamia muutoksia kannattaa kehittää 
seudullisesti ja hyödyntää meneillään olevien hankkeiden tuloksia. 

- Lukioiden yhteistyö eri sidosryhmien kanssa vaihtelee sekä määrän 
että laadun osalta. Ammatillisen koulutuksen kanssa merkittävin yh-
teistyömuoto on lukio-opintojen tarjoaminen kaksoistutkintoa suo-
rittaville ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Yhteistyötä amma-
tillisen koulutuksen kanssa voidaan lisätä kampusyhteistyötä tiivistä-
mällä ja opetuksellista yhteistyötä lisäämällä. Työ- ja elinkeinoelä-
män kanssa toteutettu yhteistyö on useissa tapauksissa ollut kerta-
luonteista ja koskenut vain osaa opiskelijoista. Tulevaisuudessa jo 
syntyneitä hyviä käytäntöjä kannattaa hyödyntää seudullisessa suun-
nittelussa ja panostaa yhteistyökumppaneiden hankintaan. 

- Korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö Tampereen kaupunkiseu-
dun lukioissa vastaa valtakunnallista tilannetta: yhteistyökäytäntöjen 
määrä ja laatu vaihtelevat lukioittain. Juuri käytäntöjen hajanaisuus 
ja kertaluonteisuus, tarjonnan heikko tunnettuus, aikataulut, selkei-
den yhteyshenkilöiden ja strategisesti mitattavien tavoitteiden 
puute ovat niitä tekijöitä, joihin tulevassa kehitystyössä tulisi kiinnit-
tää huomiota. Lisäksi uusina yhteistyömuotoina jatkossa tulisivat 
olemaan niin sanotut kurkistus- ja lyhytkurssit sekä avoimet moni-
muoto- ja verkko-opetusta hyödyntävät kurssit. 
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Lukiokoulutuksen yhteistyön kehittäminen kaupunkiseudulla 

Lukiokoulutuksen yhteistyö on tiivistynyt Tampereen kaupunkiseudulla 
ja sen toivotaan edelleen jatkuvan. Yhteistyön toivotaan jatkossa olevan 
suunnitelmallisempaa ja paremmin koordinoitua, myös hyvinvointipal-
velujen työryhmän ohjauksen toivotaan lisääntyvän. Lokakuussa 2018 
työryhmä itse katsoi, että lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-
suunnitelmalle voisi olla tarvetta. Lukiouudistuksen ja uuden lainsäädän-
nön myötä yhteinen opetussuunnitelmaprosessi on seudulla jo käynnis-
tynyt. Myös lukiovertailua on tarkoitus lähteä ensimmäistä kertaa ko-
koamaan vuoden 2020 aikana. Uuteen lukiolakiin kirjatut velvoitteet esi-
merkiksi yhteistyön lisäämisestä korkeakoulujen, työ- ja elinkeinoelä-
män sekä ammatillisen koulutuksen kanssa voisivat olla uusia syste-
maattisemman yhteistyön kehittämiskohteita. Näkökulmaa voidaan pe-
rustella myös sillä, että nämä yhteistyötahot ovat lähtökohtaisesti seu-
dullisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä toimijoita ja yhteistyön kehittä-
minen ei näin ollen ole sidottu yksittäisen lukion toimintaan. Yhteistyötä 
kehitettäessä myös opiskelijoiden osallisuus tulisi huomioida sekä näkö-
kulmana että käytännössä. 

Tarvetta tiiviimmälle seudulliselle lukioyhteistyölle tulevaisuudessa saat-
tavat lisätä myös ikäluokkien pieneneminen ja muuttoliike. Huomioitava 
asia on myös nykyisen hallituksen esitys oppivelvollisuusiän korotuk-
sesta 18 ikävuoteen ja maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta. Uu-
distus toteutuu tarvittavien valmistelujen jälkeen aikaisintaan syksystä 
2021. 

 
Kokouksessaan 23.10.2019 hyvinvointipalvelujen työryhmä on hyväksy-
nyt omalta osaltaan lukiokoulutuksen tilannekuvaselvityksen. Käsittelyn 
yhteydessä käytiin keskustelu lukiokoulutuksen seudullisesta kehittämi-
sestä sekä toimenpidesuunnitelman tai yhteistyön tiekartan laadinnasta. 
Työryhmä päätti, että aiheeseen palataan tammikuussa 2020, ja loppu-
vuosi 2019 seurataan tiiviisti valtakunnallisia hankkeita ja hallituksen 
valmistelua lukiokoulutukseen ja oppivelvollisuuden korotukseen liit-
tyen.  
 
Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Liite. 
- Lukiokoulutuksen tilannekuvaselvitys. 
 
Kuntajohtajakokous 15.11.2019 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
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Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
hyväksyä lukiokoulutuksen tilannekuvaselvityksen,  

 
että hyvinvointipalvelujen työryhmä toimii ohjausryhmänä lukiokoulu-
tuksen seudullisessa kehittämisessä,  

 
että hyvinvointipalvelujen työryhmä seuraa Suomen hallituksen lukio-
koulutusta koskevaa kehittämistyötä ja laatii ehdotuksen seudullisen lu-
kioyhteistyön kehittämisasioista 2020. 

 
Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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158 § PERUSOPETUKSEN SEUDULLISEN KEHITTÄMISEN TIEKARTTA 2025 
 
Kehittämispäällikkö Kankkonen 9.10.2019: 
 
Tiekarttatyön tausta 
Kuntien valtuustot ovat hyväksyneet seutustrategian ja sen toteutta-
misohjelman keväällä 2017. Hyvinvointipalvelujen työryhmän tehtävänä 
on vastata seutustrategian Hyvinvoiva yhteisö -teeman edistämisestä, 
jonka pääkohtia ovat älykäs ja helppo asiointi, hyvinvoivat kuntalaiset ja 
osallistava toimintaympäristö (kuva 1). Hyvinvoivat kuntalaiset strate-
gia-tavoitteen mukaan kaupunkiseudun kunnat tarjoavat laadukkaita 
kasvatuksen ja koulutuksen palveluita perheille. Vuonna 2018 kuntayh-
tymän tavoitteena oli laatia varhaiskasvatuksen seudullisen kehittämi-
sen tiekartta ja vuoden 2019 tavoitteeksi asetettiin opetuspalveluluiden 
vastaavan tiekartan laatiminen. Tavoitteeseen sisältyi myös ehdotus 
opetuspalveluiden seudullisen pienryhmän perustamisesta. 
 
Hyvinvointipalvelujen työryhmä on kokouksessaan 14.2.2019 perusta-
nut opetuspalveluiden ryhmän tukemaan seutuyhteistyön vuositavoit-
teiden ja selvitysten valmistelua sekä opetuspalveluiden kehittämistä. 
Samassa kokouksessa työryhmä päätti käynnistää opetuspalveluiden 
tiekartan laadinnan, jonka esivalmistelu annettiin opetuspalveluiden 
työryhmälle tehtäväksi. 
 

 

Kuva 1. Tulevaisuuden kaupunkiseutustrategia, Hyvinvoiva yhteisö- teema. 
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Perusopetuksen tiekartan valmistelu ja rakenne 
 
Varhaiskasvatuksen tiekartan laadinnassa saatettiin nojata valtakunnal-
liseen varhaiskasvatuksen tiekarttaan ja siinä esille nostettuihin sekä 
tutkimukseen perustuviin teemoihin. Opetuspalveluiden osalta vastaa-
vanlaista valtakunnallista selvitystä ei ollut käytettävissä. Sen sijaan 
opetus- ja kulttuuriministeriö oli marraskuussa 2016 asettanut Perus-
koulufoorumin kehittämään suomalaista peruskoulua. Peruskoulufoo-
rumi on ollut osa peruskoulun uudistamisen kärkihanketta ja Uusi pe-
ruskoulu -ohjelmaa. Peruskoulufoorumi laati kansallisen, opetuksen jär-
jestäjän, opettajan sekä kasvuyhteisön näkökulmat yhdistävät linjaukset 
ja nämä linjaukset päätettiin ottaa Tampereen kaupunkiseudun tiekart-
tatyön pohjaksi. 
 
Opetuspalveluiden ryhmä käynnisti tiekartan valmistelun maaliskuun 
puolivälissä 2019 ja ensimmäinen versio oli hyvinvointipalveluiden ryh-
män kehittämispäivässä käsiteltävänä 7.6.2019. Tämän jälkeen tiekart-
taan on tehty muutoksia sekä otsikko- että sisältötasolla. Opetuspalve-
luiden tiekartta nimitys vaihdettiin hyvinvointipalveluiden työryhmän 
esityksen mukaisesti Perusopetuksen seudullisen kehittämisen tiekar-
taksi 2025. Lopullisen muodon tiekartta on saanut opetuspalveluiden 
ryhmässä 26.8.2019 ja 20.9.2019. Tiekarttaa on mahdollisuus täydentää 
ja sisältöjä muokata, mikäli esimerkiksi kansalliset linjaukset tai uudis-
tuva lainsäädäntö niin edellyttävät. Tiekarttaan mahdollisesti tehtävistä 
muutoksista vastaa ja ne hyväksyy hyvinvointipalvelujen työryhmä. 
 
Perusopetuksen seudullisen kehittämisen tiekartta 2025 tähtää laadulli-
sesti korkeatasoisten perusopetuspalveluiden järjestämiseen Tampe-
reen kaupunkiseudulla. Se koostuu neljästä kehittämisen painopis-
teestä, joilla kullakin on nimetty tavoite. Painopisteille on tiekarttaan 
laadittu kehityskohteet, jotka kohdentuvat neljälle eri osa-alueelle: seu-
tuyhteistyö, opetuksen järjestäjä, koulu ja oppilas ja kasvuyhteisö.  Ke-
hityskohteille on tiekartassa toimenpiteet ja toimeenpanon vastuuta-
hot. Vastuutahot vastaavat omalta osaltaan myös seurannasta ja lopul-
lisen toteutumisen arviointi kuuluu hyvinvointipalvelujen työryhmälle.  
 
Tiekartan hyväksyminen ja toimeenpano 
 
Perusopetuksen kehittämisen tiekartta 2025 tulee hyväksyä hyvinvoin-
tipalvelujen työryhmässä, minkä jälkeen se etenee kuntajohtajakokouk-
sen ja seutuhallituksen käsittelyyn. Lopullisen hyväksymisen jälkeen 
kuntien toivotaan vievän tiekartta asiantuntija- ja lautakuntakäsittelyyn. 
 
Hyväksymisen jälkeen tiekartan toimeenpanon valmistelusta vastaa 
seudun opetuspalveluryhmä hyvinvointipalvelujen työryhmän ohjauk-
sessa.  
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Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Liite. 

- Perusopetuksen seudullisen kehittämisen tiekartta 2025. 

Kuntajohtajakokous 15.11.2019 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
hyväksyä perusopetuksen seudullisen kehittämisen tiekartan 
 
käynnistää sen toimeenpanon hyvinvointipalvelujen työryhmän ohjauk-
sessa. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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159 § MRL:N KOKONAISUUDISTUS, KAUPUNKISEUDUN KOMMENTIT PYKÄLÄLUONNOKSISTA 
 
Seutujohtaja Nurminen 7.11.2019 
 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä antoi marraskuussa 2017 
kommentteja alueiden käytön suunnittelun suuntaviivoista ympäristö-
ministeriölle. Kommentit koskivat kaavallista ohjausjärjestelmää. Vies-
tinä oli, että 1) maakuntakaavaa ei nykyisessä muodossa tule siirtää it-
sehallinnollisille maakunnille, vaan suunnitteluote tulee olla yleisem-
mällä tasolla. 2) valmius kaupunkiseutukaavaan on kasvanut seudullisen 
suunnittelun myötä Tampereen kaupunkiseudulla 3) yhden kuntakaa-
van malli edellyttää kunnilta mm. vahvaa yhteistyötä ja luottamusta 
seututason työskentelyyn.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen on edennyt pykäläluonnok-
siin, jotka ovat virkamiesvalmistelun pohjalta kommentoitavana 
22.11.2019 saakka osoitteessa:  
https://mrluudistus.fi/uutiset/ymparistoministerio-pyytaa-komment-
teja-uutta-alueidenkayton-suunnittelujarjestelmaa-koskevista-alusta-
vista-pykalaluonnoksista-ja-niiden-perusteluista-22-11-2019-mennessa-
2/  
 
Kaavatasoiksi esitetään kaupunkiseudun alueella maakuntakaavaa tai 
sen korvaavaa vapaaehtoista kaupunkiseutukaavaa ja kuntakaavaa sekä 
muilla alueilla maakuntakaavaa ja kuntakaavaa. Hierarkian uudistami-
sella on tarkoitus vähentää kaavatasoja, nopeuttaa kaavoitusprosesseja 
sekä määrittää suunnittelutasojen tarkoituksenmukaiset sisällöt.  
 
Uudistusta on käsitelty kaupunkiseudun kaavoitusjohtajien (maan-
käyttö- ja asuminen –työryhmä) ja kuntajohtajien kokouksessa ja seutu-
hallituksessa (29.11.).  
 
Kaupunkiseudun yleiset kommentit lain jatkovalmisteluun:  
 
”Tampereen kaupunkiseudulla on pitkä kokemus vapaaehtoisesta yh-
teistyöstä mm. seutustrategioiden, rakennesuunnitelmien ja liikenne-
järjestelmäsuunnitelmien laadinnassa. Seudulliset rakenteet ja yhteis-
työn poliittinen ohjaus ovat tukeneet yhteistyötä.  
 
Jo MRL:n kokonaisarvioinnissa 2016 tunnistettiin puute kaupunkiseutu-
jen yhdyskuntarakenteen ohjaamisessa. Tuolloin taustalla vaikuttaneet 
kaupungistuminen, seutuistuminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja tek-
nologian kehitys ovat viimevuosina edelleen voimistuneet. Rinteen hal-
litusohjelma sisältää mm. vahvan hiilineutraalisuuden tavoitteen ja kau-
pungistuminen etenee omalla painollaan. Tämän kehityksen ohjauk-

https://mrluudistus.fi/uutiset/ymparistoministerio-pyytaa-kommentteja-uutta-alueidenkayton-suunnittelujarjestelmaa-koskevista-alustavista-pykalaluonnoksista-ja-niiden-perusteluista-22-11-2019-mennessa-2/
https://mrluudistus.fi/uutiset/ymparistoministerio-pyytaa-kommentteja-uutta-alueidenkayton-suunnittelujarjestelmaa-koskevista-alustavista-pykalaluonnoksista-ja-niiden-perusteluista-22-11-2019-mennessa-2/
https://mrluudistus.fi/uutiset/ymparistoministerio-pyytaa-kommentteja-uutta-alueidenkayton-suunnittelujarjestelmaa-koskevista-alustavista-pykalaluonnoksista-ja-niiden-perusteluista-22-11-2019-mennessa-2/
https://mrluudistus.fi/uutiset/ymparistoministerio-pyytaa-kommentteja-uutta-alueidenkayton-suunnittelujarjestelmaa-koskevista-alustavista-pykalaluonnoksista-ja-niiden-perusteluista-22-11-2019-mennessa-2/
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seen kaavajärjestelmän tulisi kyetä jo nyt. Kansallisella normiohjauk-
sella on keskeinen rooli, sillä vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyö ei 
toimi riittävän tavoitteellisesti kaikilla kaupunkiseuduilla (Kuntaliiton 
kaupunkiseutubarometri 2019).  
 
MRL:n pykäläluonnoksissa kuvattu kaavahierarkia on strateginen kysy-
mys, joka kytkeytyy Suomen aluekehittämisen tavoitteisiin ja järjestel-
mään yleisemminkin. MRL:lla on mahdollista tunnistaa ja tukea aluei-
den erilaisuutta ja alueiden omien voimavarojen hyödyntämistä. Suu-
rilla kaupunkiseuduilla kuntarajat rakentuvat kiinni ja ilmiöt kuten työ-, 
asunto- ja palvelumarkkinat sekä liikennejärjestelmä ja viherverkot ovat 
seudullisia. Kaupunkiseudut ovat myös Suomen hiilineutraalisuuden 
ratkaisujen päällä. Tämän vuoksi kaupunkiseudun kuntia tulee kannus-
taa kaupunkiseutukaavan käyttöönottoon ja luoda riittäviä insentiivejä 
vapaaehtoisudelle.   

 
Kaupunkiseutukaavan hyväksyttävyys ja vuoropuhelu kuntakaavan 
kanssa edellyttävät suunnittelun säilymistä kuntien ohjauksessa. Yh-
dessä tekeminen lisää luottamusta, päätöksentekokykyä ja sitoutumista 
toimeenpanoon. Kaupunkiseutukaavalla on mahdollista tukea kaupun-
kiseudun kuntien pyrkimystä laajemminkin yhteistyöhön. Kaupunkiseu-
tukaavassa tulisi olla myös sen toimeenpanoa edistävää ohjelmointia 
yhdyskuntarakenteen tapapainoisen kehityksen toteutumiseksi kaavan 
voimassaoloaikana.  
 
Maakuntakaavoitus etenee hyvään suuntaan, kun sen yleispiirteisyys 
vahvistuu. Sitä kautta kuntien ohjauksessa oleva kaupunkiseutukaava ja 
kuntakaava saavat aidon roolin suunnittelua vaativien ilmiöiden hallin-
nassa sekä suunnittelun ja toimeenpanon lähentämisessä.  
 
Kaupunkiseudun yksityiskohtaiset kommentit pykäläluonnoksiin:  

 
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela 30.10.2019:  
 
Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevien alustavien pykälä-
luonnosten kommentointi 
 
1. Vastaajan taustaorganisaatio* 
Tampereen kaupunkiseutu 
 
2. Taustaorganisaation nimi* 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 
 
3. Kommentit yleisiä säännöksiä koskeviin pykäliin  
Olisi hyvä tarkentaa, millaisia velvoitteita yleiset säännökset asettavat 
kullekin kaavatasolle.  
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4. Kommentit valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeviin py-
käliin  
 
5. Kommentit maakuntakaavoitusta koskeviin pykäliin  
 
6. Kommentit kaupunkiseutukaavaa koskeviin pykäliin  
Kaupunkiseutukaavan merkintöjen ja määräysten esittämisen tapa vas-
taa nykyisen yleiskaavan tarkkuutta, mutta suhteessa kuntakaavaan 
kaupunkiseutukaavassa korostuu luonto- ja kulttuuriarvojen tunnista-
minen ja vaaliminen sekä toimintoja ja aluevarauksia säätelevä rooli ny-
kyisen maakuntakaavan tapaan. 
 
Rakenteen hallinnan vahvistaminen seututasoisessa suunnittelussa on 
kannatettava asia. Tähän on hyvä kytkeä myös esimerkiksi liikennejär-
jestelmän ja muun infran toteuttamisen ohjelmointia ja rahoitusta.  
 
Kunnissa tapahtuvaan ja seututasolle heijastuviin työ- ja asuntomarkki-
noiden heilahteluihin ei pykäläluonnoksessa ole otettu selkeää kantaa. 
Tähän saakka asiaa on työstetty Tampereen kaupunkiseudulla kuntara-
jat ylittävien liikenne- ja infrahankkeiden, yhteisten asuntotuotantoa 
suuntaavien toteuttamisohjelmien ja seudullisten rakentamiseen koh-
distuvien periaatteiden kautta, millä on pyritty hillitsemään seudun eri 
osien erilaistuvaa kehitystä toisiinsa nähden. Eri tasoisten välineiden 
yhdistäminen näiden sosioekonomisten kysymysten käsittelyssä on vah-
vin keino kuntien ja seudun hallitun kehityksen varmistamisessa. Näin 
ollen kuntien yhteistyön tukeminen markkinoiden hallinnassa tulisi tun-
nistaa seututasoisen suunnittelun keskeiseksi tavoitteeksi ja tälle tulisi 
rakentaa selkeät välineet.  
 
7. Kommentit kuntakaavaa koskeviin pykäliin  
Kunnalla tulee edelleen säilyä keinot maapolitiikan harjoittamiseen. 
 
Kaavan oikeudellisia vaikutuksia ei pidä häivyttää. 
 
Operationaalisia keinoja aluerakenteen tiivistämiseen ja uudistamiseen 
tulisi vahvistaa. 
 
Sosiaalisen ja taloudellisen dynamiikan hallinnointiin ei ole nimetty väli-
neitä. Tätä teemaa pitäisi tarkastella yhdessä ja yhteensopivasti seutu-
kaavan vastavan välineistön kanssa. 
 
8. Kommentit kaikkia kaavatasoja koskeviin pykäliin 
Laissa painottuu edelleen rakenteen säätely ylhäältä alas, kuitenkin mo-
net kaupunkia muovaavat prosessit tapahtuvat alhaalta ylös siten, että 
rakenne ei muutu vaan sen sisällä olevat toiminnot. Tässä tilanteessa 
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seutukaavan roolin pitäisi olla myös kuntien yhteistyötä tukevaa, ei pel-
kästään säätelevää. 
 
9. Millä muulla kuin näissä pykäläluonnoksissa esitetyllä tavalla aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmää voitaisiin kehittää?  
Kaavahierarkiaa olisi hyvä joustavoittaa: Rakenteen sisällä olevat muu-
tokset eivät usein lähde ylhäältä alas vaan päinvastoin. Kuitenkin näillä 
voi olla merkittävä vaikutus alueen toiminnallisuuteen. Tämän dynamii-
kan moderointi ja kestävä edistäminen on kaikkien kaavatasojen yhtei-
nen työ. 
 
Sosioekonomisen dynamiikan hallintaan tarvitaan omat nimetyt väli-
neensä, jotka läpileikkaavat kaupunkiseutu- ja kuntakaavan. 
 
10. Yleiset kommentit ja kommentit lain jatkovalmisteluun 
Laissa on tunnistettu muutama keskeinen ilmiö (ilmastonmuutos, kan-
sallinen turvallisuus), joita eri kaavatasoilla on tarkoitus käsitellä. Kaava-
tasojen tehtäviä ja välineitä olisi hyvä selkiyttää ja kohdentaa siten, että 
kullakin tasolla ratkottaisiin kyseisiä ilmiöitä mittakaavaan nähden par-
haalla mahdollisella tavalla. Kaavan laatuvaatimusten täyttämiseen teh-
tävät tietotuotteet tulisi sovittaa kaavatasojen erilaisiin painotuksiin. 
 
Ilmastonmuutoksen ja kansallisen turvallisuuden lisäksi laissa olisi hyvä 
tunnistaa muitakin merkittäviä ilmiöitä, kuten asuinalueiden eriytymis-
kehitys sekä kaupunkiseutujen kilpailukyvyn tukeminen 
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela on kutsuttu kokoukseen. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Kuntajohtajakokous 15.11.2019 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 
Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
hyväksyä selostuksen mukaiset kaupunkiseudun kommentit MRL-uudis-
tuksen pykäläluonnoksiin ja 
 
että seutujohtaja voi viimeistellä kommentit annettaviksi 22.11. men-
nessä. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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*SÄHKÖINEN KÄSITTELY* 
160 § KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020 
 

Seutusihteeri Pohjonen 5.11.2019 
 
Toiminnan lähtökohta vuodelle 2020 
Kaupunkiseudun kuntien yhteistyö perustuu Tulevaisuuden kaupunki-
seutu -seutustrategiaan, joka on jäsenkuntien valtuustojen linjaus yh-
teistyön tavoitteista ja pohja toimenpiteille. Keväällä 2017 hyväksytyssä 
strategiassa on määritelty kolme pääviestiä: 1) Lisää kilpailukykyä, 2) 
Kasvulle kestävä rakenne ja 3) Hyvinvoiva yhteisö. Strategia antaa askel-
merkit seuraavalle kymmenvuotiskaudelle seutuyhteistyössä. 
 
Jäsenkunnat hyväksyivät strategialle 4-vuotisen toimenpideohjelman 
vuosille 2017-2020. Toteutettavat toimenpiteet konkretisoituvat vuosit-
tain kuntayhtymän talousarviossa. Strategian arviointi tehdään vuoden 
2020 aikana. Tarvittaessa strategiaa päivitetään toimintaympäristön 
muutosta ja mahdollisia uusia tavoitteita vastaavaksi. 
 
Vuoden 2020 toiminta on suunniteltu strategian mukaisesti. Toiminnal-
liset tavoitteet esitetään edellä mainittujen strategisten pääviestien 
mukaisesti ryhmiteltynä. Strategian lisäksi MAL-sopimuksen ja rakenne-
suunnitelman 2040 toteuttaminen ovat ohjanneet tavoitteiden asetta-
mista.  
 
Kuntajohtajakokous 20.9. ja seutuhallitus 30.10. ovat käyneet ohjaavan 
keskustelun vuoden 2020 toiminnallisten tavoitteiden suunnittelusta. 
 
Talousarvioraami ja kuntien lausunnot  
Seutuhallitus käsitteli ja lähetti jäsenkuntiin lausunnoille kokouksessaan 
26.6.2019 kuntayhtymän talousarvioraamin, joka perustui entisen suu-
ruiselle jäsenkuntien kokonaismaksuosuudelle. Seutuyksikön talousar-
vioraami vuodelle 2020 on siten laadittu menojen ja tulojen osalta 
1 031 800 (+/- 0 %) euron kokonaissummalle.  
 
Talousarvioraamista saatiin viisi lausuntoa. Nokian, Oriveden ja Pirkka-
lan lausunnoissa todettiin, että esitettyyn vuoden 2020 talousarvioraa-
miin ei ole huomautettavaa.  
 
Tampereen lausunnossa esitettiin, että Tampereen kaupungin säästö-
ohjelman mukainen vuodelle 2020 suunnattava 10 000 euron säästö 
kuntayhtymän talousarviossa tulee toteuttaa. Vastaavasti Ylöjärven lau-
sunnossa todettiin, että vastaava säästö tulee toteuttaa myös muiden 
kuntien maksuosuuksissa. Jäsenkuntien lausunnot on huomioitu kun-
tayhtymän talousarviossa 2020, jossa jäsenkuntien maksuosuudet las-
kevat kokonaisvaikutukseltaan 16 700 euroa (1,6 %). 
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Talousarvion tehtäväkokonaisuuksien muutokset 
Kuntayhtymän talousarviossa esitetään kolmen tehtäväkokonaisuuden 
tulo- ja menoarviot. Vakiintuneiden seutuyksikön ja MAL-verkoston li-
säksi esitetään HYMY-verkostohankkeen tulo- ja menoarvio. HYMY-
hanke käynnistyi vuoden 2019 talousarvion hyväksymisen jälkeen. 
Hankkeen talousarviovaikutukset vuodelle 2019 käsitellään lisätalousar-
viossa, jonka seutuhallitus käsittelee 27.11.2019 kokouksessa ja yhty-
mäkokous 19.12.2109.  
 
Rahoitus 
Kuntayhtymä on viime vuodet vastannut hyvin kiristyneen kuntatalou-
den haasteisiin. Toiminta on pysynyt vakiintuneella tasolla ja talousar-
vio on ollut noin miljoona euroa jo seitsemän vuotta. Vuodelle 2020 jä-
senkuntien maksuosuudet laskevat 1,6 %:ia.  
 

    TAE 2020  TAE 2019 muutos muutos 
väestö 31.12.2018  % Yhteensä  Yhteensä euroa % 

Yhteensä 389 613 
 

100 1 015 100  
1 031 

800 -16 700 -1,6 
Kangasala 31 676  8,1 82 829  84 185 -1 356 -1,6 
Lempäälä 23 206  6,0 60 149  61 134 -985 -1,6 
Nokia 33 527  8,6 87 796  89 233 -1 438 -1,6 
Orivesi 9 221  2,4 24 464  24 864 -401 -1,6 
Pirkkala 19 368  5,0 50 685  51 515 -830 -1,6 
Tampere 235 239  60,4 610 878  620 878 -10 000 -1,6 
Vesilahti 4 393  1,1 11 751  11 943 -192 -1,6 
Ylöjärvi 32 983  8,5 86 626  88 044 -1 418 -1,6 

 
Kansallinen MAL-verkosto ja HYMY-verkostohanke  
Kuntayhtymä toimii isäntäorganisaationa kansalliselle MAL-verkostolle 
ja HYMY-verkostohankkeelle. Näillä tehtäväkokonaisuuksilla on omat 
ohjausryhmänsä, jotka ohjaavat toimintaa sekä seuraavat tulokselli-
suutta. Toimenpidekokonaisuuksilla ei ole vaikutusta kuntayhtymän tu-
loksen muodostumiseen eikä niiden rahoitukseen käytetä jäsenkuntien 
maksuosuuksia.  
 
Yhteenveto talouden kehityksestä 2020 
Seutuyksikön talousarvio vuodelle 2020 on suunniteltu hieman supistu-
vana jäsenkuntien ohjauksen mukaisena. Kuntayhtymän kokonaista-
lousarvion kasvu kertyy HYMY-verkostohankkeesta ja MAL-verkostosta, 
joilla ei ole vaikutusta kuntayhtymän tulokseen eikä jäsenkuntien mak-
suosuuksiin.  
 
Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 on seuraava.  
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SEUTUYKSIKKÖ TAE 2019 TAE 2020 muutos € muutos % 
Myyntitulot/kunnat 1 031 800,00 1 015 100,00 -16700,00 -1,62 
Muut tuet ja avust. 0,00 30 000,00 30000,00 0,00 
Tulot yht. 1 031 800,00 1 045 100,00 13300,00 1,29 
Palkat ja palkkiot 519 000,00 549 000,00 30000,00 5,78 
Sivukulut 89 500,00 95 400,00 5900,00 6,59 
Henk.kulut yht. 608 500,00 644 400,00 35900,00 5,90 
Palvelujen ostot 361 700,00 340 000,00 -21700,00 -6,00 
Vuokrat 47 100,00 48 700,00 1600,00 3,40 
Tarv., yms. 8 500,00 9 000,00 500,00 5,88 
Kaluston hankinta 6 000,00 3 000,00 -3000,00 -50,00 
Menot yht. 1 031 800,00 1 045 100,00 13300,00 1,29 
Toimintakate 0 0   
HYMY TAE 2019 TAE 2020 muutos € muutos % 
Myyntitulot 132 000,00 139 000,00 7000,00 5,30 
Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tulot yht. 132 000,00 139 000,00 7000,00 5,30 
Palkat ja palkkiot 70 560,00 72 000,00 1440,00 2,04 
Sivukulut 14 700,00 15 000,00 300,00 2,04 
Henk.kulut yht. 85 260,00 87 000,00 1740,00 2,04 
Palvelujen ostot 37 500,00 42 500,00 5000,00 13,33 
Vuokrat 7 280,00 7 500,00 220,00 3,02 
Tarv., yms. 1 960,00 2 000,00 40,00 2,04 
Kaluston hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 
Menot yht. 132 000,00 139 000,00 7000,00 5,30 

     
MAL-VERKOSTO TAE 2019 TAE 2020 muutos € muutos % 
Myyntitulot 226 800,00 259 000,00 32200,00 14,20 
Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tulot yht. 226 800,00 259 000,00 32200,00 14,20 
Palkat ja palkkiot 118 900,00 104 000,00 -14900,00 -12,53 
Sivukulut 21 100,00 19 500,00 -1600,00 -7,58 
Henk.kulut yht. 140 000,00 123 500,00 -16500,00 -11,79 
Palvelujen ostot 69 500,00 118 500,00 49000,00 70,50 
Vuokrat 15 200,00 15 000,00 -200,00 -1,32 
Tarv., yms. 2 100,00 2 000,00 -100,00 -4,76 
Kaluston hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 
Menot yht. 226 800,00 259 000,00 32200,00 14,20 

     
KUNTAYHTYMÄ TAE 2019 TAE 2020 muutos € muutos % 
Myyntitulot 1 390 600,00 1 443 100,00 52500,00 3,78 
Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tulot yht. 1 390 600,00 1 443 100,00 52500,00 3,78 
Palkat ja palkkiot 708 460,00 725 000,00 16540,00 2,33 
Sivukulut 125 300,00 129 900,00 4600,00 3,67 
Henk.kulut yht. 833 760,00 854 900,00 21140,00 2,54 
Palvelujen ostot 468 700,00 501 000,00 32300,00 6,89 
Vuokrat 69 580,00 71 200,00 1620,00 2,33 
Tarv., yms. 12 560,00 13 000,00 440,00 3,50 
Kaluston hankinta 6 000,00 3 000,00 -3000,00 0,00 
Menot yht. 1 390 600,00 1 443 100,00 52500,00 3,78 
Toimintakate 0 0   
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Toiminnalliset tavoitteet 2020 
Toiminnalliset tavoitteet on asetettu hieman supistuvan toiminnan vo-
lyymin mukaisina. Ne toteuttavat seutustrategiaa, MAL-sopimusta ja 
rakennesuunnitelmaa 2040. Lisäksi talousavioon sisältyvät, HYMY-ver-
kostohankkeen ja kansallisen MAL-verkoston painopisteet 2020. 
 
Lisää kilpailukykyä:  

 
1. Vaikutetaan kaupunkiseudun saavutettavuuteen edunvalvonnalla, 

ohjaamalla saavutettavuusohjelmaa ja osallistumalla kansalliseen 
liikennejärjestelmäsuunnitteluun.  

2. Parannetaan elinkeinopolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun vuoro-
vaikutusta jatkamalla Rajaton Seutu -työskentelyä. 

Kasvulle kestävä rakenne:  
 

3. Hyväksytään MAL4-sopimus ja sen toteutusohjelma sekä MAL3-so-
pimuksen seuranta.  

4. Suunnitellaan Rakennesuunnitelman 2040 päivitystyö. 

5. Päivitetään asuntopoliittinen ohjelma.  

6. Käynnistetään seudullinen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 
2.0. 

7. Koordinoidaan MAL-sopimuksen pienten infra-hankkeiden suunnit-
telu- ja toteutusjärjestystä. 

8. Vaikutetaan MRL-uudistuksen valmisteluun ja kansalliseen keskus-
teluun. 

9. Tuetaan Hiilineutraali Tampereen seutu 2030 -tiekarttojen käyt-
töönottoa kunnissa. 

10. Käynnistetään kestävien hankintaperiaatteiden valmistelu. 

Hyvinvoiva yhteisö 
 
11. Arvioidaan HypaInfra-kehittämisohjelma ja ohjelmoidaan uuden val-

mistelu. 

12. Käynnistetään varhaiskasvatuksen ja perusopetusyksiköiden piha-
alueiden kehittämistyö osana oppimisympäristön kehittämistä. 

13. Toteutetaan kysely seudun asukkaille rakennetun ympäristön koe-
tusta hyvinvoinnista. 
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14. Jatketaan tilojen hallintaan ja varaamiseen tarkoitetun seudullisen 
sovelluksen kehittämistä ja liitetään työhön kuntien taustaproses-
sien kehittäminen. 

15. Käynnistetään seudullisesti yhtenäisemmän esi- ja alkuopetuksen 
kokonaisuuden rakentaminen.  

16. Valmistellaan segregaatiokehityksen hallintaa tukevan hyvinvointi-
indeksin seudullinen käyttöönotto. 

17. Laaditaan Seutuliike -ohjelman jatkoksi arkiliikkumisen edistämisen 
seudullinen yhteistyösuunnitelma.  

18. Jatketaan seutuvertailujen laatimista ja kehittämistä ja valmistellaan 
uusi lukiokoulutuksen seutuvertailu. 

19. Jatketaan seutureittien ja virkistysalueiden kehittämistä toimenpi-
desuunnitelman pohjalta. 

20. Edistetään kuntien satamainfraan kehittämistä valmistelemalla 
työtä tukeva seudullinen toimintamalli.  

Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen 
 
21. Arvioidaan seutustrategia. 

22. Lisätään seutuyhteistyön tunnettuutta ja vaikuttavuutta viestinnän 
keinoin ja päivitetään kotisivut. 

23. Kehitetään seudullista vaikuttamistyötä osana edunvalvontayhtei-
sön toimintaa. 

24. Huolehditaan seututoimiston henkilöstön työhyvinvoinnista.  

25. Lisätään seudullista tietotuotantoa yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Liite: 
- Kuntayhtymän talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 
sekä taloussuunnitelma 2020-2022. 
 
Kuntajohtajakokous 15.11.2019 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
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hyväksyä liitteen mukaisen kuntayhtymän talousarvion ja toiminnalliset 
tavoitteet vuodelle 2020,  
 
hyväksyä liitteen mukaisen taloussuunnitelman 2020-2022, 
 
että seutujohtaja voi viimeistellä talousarvioesityksen seutuhallituksen 
käsittelyyn ja 
 
että seutujohtaja voi hyväksyä sitomattoman kehittämisrahan käyttö-
suunnitelman. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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161 § KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE 2019 
 
Seutusihteeri Pohjonen  
 
Kuntalain 110 § sisältyvät säädökset talousarviosta. Säädösten mukaan 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka-
tetaan. Talousarviovuoden aikana tapahtuvat merkittävät poikkeamat 
talousarvioon on käsiteltävä vuoden loppuun mennessä. 
 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi HYMY-hanketta, 
jonka toiminta käynnistyi vuoden 2019 varsinaisen talousarvion hyväk-
symisen jälkeen vuoden 2019 alussa. Verkostohankkeen muut jäsenet 
ovat Kuopion, Lahden ja Jyväskylän kaupungit, kansallisen MAL-verkos-
ton vastatessa sidosryhmätyöstä. Hanketta ovat sparraamassa kaupun-
kien hyvinvointityön ja kaupunkikehittämisen asiantuntijat sekä asian-
tuntijalaitokset (THL, Kuntaliitto, ympäristöministeriö ja yliopistot). 
Hankkeessa kehitetään rakennetun ympäristön indikaattoreja kuntien 
laajaan hyvinvointikertomukseen sekä maankäytön, asumisen ja liiken-
teen suunnittelun tueksi. HYMY-kunnat uudistavat kuntien perinteisiä 
hyvinvointijohtamisen käytäntöjä kohti aidosti monialaista, vaikuttavaa 
ja strategista hyvinvointijohtamista.  
 
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 – 30.6.2021 ja kokonaistalousarvio 
on 344 000 euroa. Hanke rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön 
myöntämästä terveyden edistämisen määrärahasta. Kuntayhtymä osoit-
taa koko hankkeen aikana vastinrahaa hankkeeseen yhteensä 10 000 
euroa.  
 
HYMY-verkostohanke käsitellään kuntayhtymän talousarviossa omana 
tehtäväkokonaisuutenaan, joka tulot ja menot vuodelle 2019 ovat seu-
raavat: 
 

HYMY TAE 2019 
Myyntitulot 132 000,00 
Muut tuet ja avust. 0,00 
Tulot yht. 132 000,00 
Palkat ja palkkiot 70 560,00 
Sivukulut 14 700,00 
Henk.kulut yht. 85 260,00 
Palvelujen ostot 37 500,00 
Vuokrat 7 280,00 
Tarv., yms. 1 960,00 
Kaluston hankinta 0,00 
Menot yht. 132 000,00 
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Muutoksen jälkeen kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 on: 
 

KUNTAYHTYMÄ TAE 2019 LTAE 2019 muutos 
Myyntitulot 1 258 600,00 1 390 600,00 132 000,00 
Muut tuet ja avust. 0 0 0,00 
Tulot yht. 1 258 600,00 1 390 600,00 132 000,00 
Palkat ja palkkiot 723 500,00 808 760,00 85 260,00 
Sivukulut 105 300,00 120 000,00 14 700,00 
Henk.kulut yht. 723 500,00 808 760,00 85 260,00 
Palvelujen ostot 456 200,00 493 700,00 37 500,00 
Vuokrat 62 300,00 69 580,00 7 280,00 
Tarv., yms. 10 600,00 12 560,00 1 960,00 
Kaluston hankinta 6 000,00 6 000,00 0,00 
Menot yht. 1 258 600,00 1 390 600,00 132 000,00 
Toimintakate 0,00 0,00 0,00 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Kuntajohtajakokous 15.11.2019 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan  
 
hyväksyä kuntayhtymän talousarviomuutoksen vuodelle 2019, jonka 
jälkeen kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2019 on tulojen ja menojen 
osalta 1 390 600 euroa, 
 
että HYMY-verkostohanke käsitellään oman tehtäväkokonaisuutenaan 
kuntayhtymän talousarviossa ja 
 
esittää yhtymäkokoukselle talousarviomuutoksen hyväksyttäväksi. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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162 § YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 
 
Seutusihteeri Pohjonen  
 
Perussopimuksen 4 §:n 2. ja 3. kohdan mukaan yhtymäkokous  
hyväksyy kuntalain säädösten mukaisesti kuntayhtymälle seuraavaksi 
kalenterivuodeksi talousarvion sekä sen yhteydessä taloussuunnitel-
man, päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, tuloksesta, toimintakerto-
muksesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja tarkastuslautakunnan eh-
dottamista toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkas-
tuskertomus antavat aihetta. 
 
Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vä-
hintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kun-
nanhallituksille. 
 
Kuntajohtajakokous 15.11.2019 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
että yhtymäkokous kutsutaan koolle 19.12.2019 klo 12.00 ja 
 
että kokouskutsun antaa seutuhallituksen puheenjohtaja. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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163 § SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEN VAALI JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI 
 

Seutusihteeri Pohjonen 
 
Perussopimuksen 4 §:n mukaan: 
 
Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Perussopimuksen 9 §:n mukaan: 
 
Yhtymäkokous valitsee seutuhallitukseen kolmetoista (13) jäsentä ja 
henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä valitaan kuusi (6) väkiluvultaan 
suurimmasta jäsenkunnasta ja yksi (1) jokaisesta muusta jäsenkunnasta. 
Seutuhallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi kerral-
laan. 
 
Seutuhallituksen jäsen Anna-Kaisa Heinämäki on tullut valituksi Tampe-
reen kaupungin kilpailukykyjohtajaksi, jolloin hän on menettänyt vaali-
kelpoisuuden Tampereen kaupungin luottamustehtäviin. Valintansa jäl-
keen Anna-Kaisa Heinämäki on pyytänyt eron seutuhallituksen varsinai-
sesta jäsenyydestä. 
 
Yhtymäkokous on nimennyt seutuhallituksen kokoonpanon 1.8.2019-
31.7.2021 toimikaudelle seuraavasti: 
 
varsinainen jäsen  henkilökohtainen varajäsen 
Stiina Lahikainen, Kangasala, VIHR Marko Törhönen, Kangasala, PS 
Veijo Niemi, Lempäälä, PS  Tuukka Liuha, Lempäälä, KESK 
Piila Paalanen, Nokia, VIHR  Johanna Peurala, Nokia, VIHR  
Riitta Jakara, Orivesi, SDP  Jussi Viljanen, Orivesi, KOK  
Marko Jarva, Pirkkala, KOK  Janika Lanne, Pirkkala SDP 
Pertti Uusi-Erkkilä, Vesilahti, KESK Mervi Lumia, Vesilahti, KOK  
Katja Luojus, Ylöjärvi, KOK   Minna Sorsa, Ylöjärvi, VIHR 
Lauri Lyly, Tampere, SDP  Johanna Loukaskorpi,Tampere,SDP 
Anna-Kaisa Ikonen, Tampere, KOK Irja Tulonen, Tampere, KOK 
Mikko Aaltonen, Tampere, VAS Sinikka Torkkola, Tampere, VAS 
Riitta Ollila, Tampere, SDP  Ilpo Sirniö, Tampere, SDP 
Anna-Kaisa Heinämäki, Tampere, VIHR Jaakko Stenhäll, Tampere, VIHR 
Ilkka Sasi, Tampere, KOK  Aleksi Jäntti, Tampere, KOK 
 
Kuntayhtymän toimielinten valintaa koskevat samat säännökset kuin 
kunnan toimielinten jäseniä valittaessa. Kuntalain säännösten mukai-
sesti kuntayhtymän toimielimen kokoonpano on sovitettava siten, että 
se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmitty-
mien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunta-
vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.  
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Toimielimen jäseniä valittaessa on huomioitava lisäksi naisten ja mies-
ten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Naisten ja miesten välisestä 
tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toi-
mielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 
% naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 
Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 
Koska seutuhallituksen koonpano on 13 varsinaista jäsentä ja 13 varajä-
sentä, tulee edellä mainitun tasa-arvolain kiintiöperiaatteen mukaan 
jäsenistä ja varajäsenistä olla vähintään kuusi naista ja miestä. 
 
Edellä olevasta seuraa, että Anna-Kaisa Heinämäen paikalle tulee ni-
metä edustaja Tampereelta, Vihreä liitto rp:sta. Nimettävä voi olla mies 
tai nainen. 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Kuntajohtajakokous 1.11.2019 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous suorittaa seutuhallituk-
sen jäsenen vaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
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164 § TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT 
10.00-10.15 
 

Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: 
 
Pirkanmaan yrityskummit ry:n rahoitus vuodelle 2020. 
 
Yrityskummien tavoitteena on Pirkanmaan alueen yritystoiminnan edis-
täminen ja yritysten auttaminen. Hyödyllisten kummisuhteiden luomi-
sen ja ylläpitämisen lisäksi Pirkanmaan Yrityskummit ry:n ytimen muo-
dostavat ryhmäneuvontapalvelut, perustettujen yrityksien kehittämis-
palvelut, kasvuyritysten tunnistaminen ja toiminnan tukeminen, asiak-
kaan neuvontaan valmistautumisen ohjaaminen, liiketoimintamallien 
toimintakonseptien tunnistaminen ja uusien synergiaetujen edistämi-
nen. 
 
Pirkanmaan yrityskummit hakevat pysyvää rahoitusratkaisua Tampe-
reen kaupunkiseudun kehyskunnilta siten, että tuen määrä on 0,1 € 
asukasta kohti/vuosi.  
 
Tampereen kohdalla on alustavasti sovittu ns. ”kumppanuusavustuk-
sesta” 20.000€/vuosi. Pirkanmaan muut kunnat ovat tukemassa toimin-
taa kyseisellä 0,1 €/as/vuosi. 
 
Todettiin, että kaupunkiseudun kehyskunnat eivät osallistu Pirkanmaan 
Yrityskummien rahoitukseen.  
 
 
Seutujohtajan infoasiat: 
 
 
Kokoustiedotteet: 
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165 § SEURAAVAT KOKOUKSET 
10.00-10.15 

22.10 teemakokous MAL4-sopimusehdotus ja oman toiminnan kehittä-
minen. 
 
31.10 seutufoorumi 
 
1.11.,  
Saavutettavuuden toimintasuunnitelma 2020-2023 
MAL4 
Ilmastotyön tiekartat 
 
15.11.,  
MRL-uudistus 
Talousarvio 2020 
MAL-sopimus 
Lukioselvitys  
Perusopetuksen seudullinen tiekartta 
 
29.11.,  
SuomiRata, hankeyhtiö 
Seudullinen tietohallinto 
Keskustabarometri 
Seututieto 
Lähijunapilottikatsaus 

 
13.12. HUOM ! LAPINNIEMEN KYLPYLÄSSÄ 
VLJS, tilannekatsaus 
MRL-kannanotto 
Seutuliike 
MAL4-sopimuksen hyväksyminen 
Viestinnän kehittäminen 
Lakeland Tampereenseutu, tilannekatsaus 
Virkistysreitit, toimenpideohjelma, 
Strategian arviointi 
YK-rakenteen ilmastovaikutukset, seuranta 
Maan ja lumen vastaanotto 
 
 

166 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
10.15 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20. 
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