
  

 

 
INFRAPALVELUJEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 7.2.2019  
 
 
HYPAINFRA-KEHITTÄMISOHJELMA 2017-2020, TILANNEKATSAUS 
Tulevaisuuden kaupunkiseutu-strategiasta on johdettu kahden työryhmän (infrapalvelut ja hyvinvointipal-
velut) yhteinen kehittämisohjelma, joka hyväksyttiin seutuhallituksessa 29.11.2017. Ohjelma syntyi monia-
laisena yhteistyönä ja se sisältää poikkihallinnollisesti vuosittain toteutettavia seudun talousarvioon vietä-
viä kehittämishankkeita. Työryhmä käsitteli varsinaisen ensimmäisen toteuttamisvuoden 2018 raportoin-
nin ja totesi, että kaikki asetetut vuositavoitteet ovat toteutuneet. Hankkeista annettiin raportoinnit seu-
raavasti:  
 

 SeutuVaraamo -digitalisaatiokokeilua on viety eteenpäin yhteistyössä kuntayhtymän, seudun jäsenkun-
tien ja Tampereen kaupungin digiohjelman kesken. Palvelun ensimmäinen kehitysversio julkaistiin seu-
dun kuntalaisten koekäyttöön syyskuussa 2018 ja siihen voi tutustua tästä. Loppuvuoden 2018 aikana 
palvelussa otettiin käyttöön uusi käyttöliittymä, joka helpottaa tilojen hallintaa. Loppuvuodesta kehitet-
tiin myös verkkomaksamisen ominaisuuksia, toteutettiin integraatio Seutuvaraamon Respa-rajapinnan 
ja Exchange-sähköpostijärjestelmän välillä sekä kehitettiin palvelun kulunvalvontaintegraatiota. Seutu-
varaamossa on siirrytty vuoden 2019 alussa kokeiluvaiheesta kehitysvaiheeseen ja tavoitteena on val-
mistella jatkokehitystä koskevat päätökset sekä seudullista yhtenäistämistä vaativia tausta-asioita. 

 SeutuLiike -arkiliikunnan edistämisen ohjelman laadinta käynnistyi hyvinvointipalvelujen työryhmän 
sekä infra- ja liikennejärjestelmä työryhmien käsittelyllä keväällä. Ohjelmalla on pienryhmä, joka valitsi 
kilpailutuksen kautta SeutuLiike -ohjelman tekijäksi UKK-instituutin, joka toteuttaa mm. seudun koulu-
matka- ja liikkumiskyselyn. Ohjelmatyön ensimmäinen versio valmistuu toukokuussa 2019. 

 Kuntayhtymä käynnisti yhteistyössä MAL-verkoston kanssa HYMY -hankkeen 9.3. Hankkeen tavoitteena 
oli vuonna 2018 mallintaa hyvinvointiympäristön seudullista tietopohjaa, tukea hyvinvointijohtamista ja 
lisätä ymmärrystä tiedolla johtamisesta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa syksyllä valmistui selvitys 
kuntien hyvinvointikertomustyöstä ja -johtamisesta kaupunkiseudulla ja Porissa. Selvitystyön erityinen 
näkökulma oli elinympäristön hyvinvointivaikutusten mallintamisessa. HYMY -hanke on herättänyt val-
takunnallista kiinnostusta, siksi sille haettiin ja saatiin jatkorahoitus STM terveyden edistämisen määrä-
rahoista vuosille 2019-2021 (HYMY2 -hanke). 

 
INFRAPALVELUJEN SEUTUYHTEISTYÖN SYVENTÄMINEN, NYKYTILAKARTOITUS 
Infrapalvelujen yhteistyötä selvittänyt hanke on päättynyt. Loppuraporttiin tilattiin kuvaukset siitä, mikä on 
infrapalvelujen nykyinen organisoituminen kunnissa, mikä on kuntien välinen yhteistyön nykytila seudulla 
ja onko tarpeita sen syventämiselle sekä mitä ko. sektorilla on valtakunnallisesti tehty yhteistoiminnan nä-
kökulmasta. Teemakokonaisuus seutukontekstissa, sen historia, laajuus ja nykytila eivät työryhmän mie-
lestä raportissa täysin vastaa todellisuutta ja jatkotoimenpide-ehdotuksetkin ovat osittain jo toteutuksessa. 
Päätettiin jatkaa aiheen parissa vasta kun maakuntauudistus ratkeaa ja Tampere on edennyt oman Infrayh-
tiönsä päätöksenteossa. 
 
INFRAPALVELUJEN DIGITALISAATIO, JATKOTOIMET 2019 
Kesällä valmistuneesta korkeakouluharjoittelijan työnä tehdystä infrapalvelujen digitalisaatioselvityksestä 
päätettiin, että edetään tarkastelemaan omaisuuden hallintajärjestelmiä ja korjausvelkateemaa. 
 
Kokouksessa läsnä olivat: Tietäväinen Milko (Tre), Piiparinen Pauli (Ylö), Malviala Sirkku (Kla), Saranpää 
Jouni (No), Siuko Wille (Treen Infra), Auvinen Kari (Lem) ja Kolisoja Pauli (TAU).   
 
Seuraavat kokous on 27.3. klo 13 Kangasala-talossa. 
 
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen puh 050 463 0732 

https://varaamo.tampere.fi/

