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16 § KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja Lyly avasi kokouksen klo 8.15. 
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17 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltä-
vät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen ko-
kousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun 
yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla 
jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oi-
keus tai -velvollisuus ko. kokouksessa. 
 
Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän 
kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisesti 26.2.2020. 
 
Seutuhallitus 4.3.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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18 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA 
 
Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan 
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja 
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen 
varsinaisten jäsenten joukosta. 
 
Seutuhallitus 4.3.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Pertti Uusi-Erkkilä. 
 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
Tiedoksi.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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19 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Esityslista on toimitettu sähköisesti 26.2.2020 
 
Ilkka Sasi saapui kokoukseen. 
 
Anna-Kaisa Ikonen saapui kokoukseen. 
 
Seutuhallitus 4.3.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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20 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 
 

Seutuhallituksen edellisen kokouksen 29.1. toimeenpano  
 

ASIA TOIMEENPANO 
Henkilöliikennetutkimuksen 
2021 tampereen kaupunkiseu-
dun lisäotos 

Lopullinen lisäotos on 8000 + 1000 
Tampere suuntaa ratikan vaikutuk-
siin + 2000 (Akaa, Hämeenkyrö, 
Pälkäne ja Valkeakoski) PL vastaa 
kuluista. 

Seutuliike -ohjelman hyväksy-
minen 

Ohjelman käytäntöön viemiseksi  
laaditaan toimenpideohjelma seu-
dullisten työryhmien ja jäsenkun-
tien käyttöön. 

Seudullinen tietotuotanto, ti-
lannekatsaus 

Tietotuotannon kehittäminen jat-
kuu seudullisessa paikkatietoryhy-
mässä, jossa on edustus jäsenkun-
nista, Pirkanmaan liitosta ja Pirkan-
maan ELY-keskuksesta. 

Lakeland Tampereenseutu, sa-
tamatoimintojen seudullisen 
kehittämisen jatkaminen 

Hankkeen käynnistyskokous oli 
20.2.2020 

Tampereen ja Pirkanmaan EU-
toimiston toimintasuunnitelma 
2020 

EU-toimiston ohjausryhmä käyn-
nistää suunnitellun toimintaym-
pärsitön kartoituksen.  

Maan- ja lumen vastaanottorat-
kaisut kaupunkiseudulla, tilan-
nekatsaus 

Tampere jatkaa omaa valmistelu-
aan ja kartoittaa muiden jäsenkun-
tien tarpeet ja yhteistyöhalukkuu-
den. Asiaan palataan tarpeen mu-
kaan myöhemmin uudelleen.  

 
Väestö- ja työllisyystiedot toimitetaan kokoukseen. 
 
Kuntajohtajakokouksen 24.1. ja 21.2. muistiot 
 
Seutuhallitus 4.3.2020 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä asiat tiedoksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi  

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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21 § KAUPUNKISEUDUN ELINVOIMAVYÖHYKKEIDEN KEHITYS  
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela 22.3.2019: 
 
Pirkanmaan ELY –keskus on toteuttanut Elinvoiman vyöhykkeet –tutki-
mushankkeen kohdealueena Tampereen kaupunkiseutu. Hankeessa on 
tarkasteltu työpaikkojen sijaintikehitystä kaupunkiseudun eri vyöhyk-
keillä. Hanke liittyy seutustrategian Rajaton seutu –tavoitteeseen, jonka 
pyrkimyksenä on luoda yhtenäistä ja kansainvälisesti vetovoimaista yri-
tysten sijoittumis- ja kasvuympäristöä sekä tunnistaa seudun sisäiset 
vahvuudet ja hyödtää niitä erilaisten toimijoiden sijoittumiseen. Hanke 
on tuottanut seututoimiston Rajaton seutu –hankkeeseen arvokasta si-
sältöä.  
 
Hankkeen ovat toteuttaneet ELY-keskuksen johtava asiantuntija Samuli 
Alppi ja konsultti Leena Stranden. 
 
Samuli Alppi kirjoittaa: 
 
”Pirkanmaan ELY-keskuksen Elinvoiman vyöhykkeet –hanke on osa ym-
päristöhallinnon ohjauksen kehittämisen hankekokonaisuutta (OHKE), 
jonka tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja ja edistää hyvien käy-
täntöjen jakamista.  
 
Yhdyskuntarakenteeseen liittyvien kysymysten merkitys on korostunut 
ELY-keskusten valvontatehtävän kohdentamisen myötä. Työpaikkojen ja 
työvoiman sijoittumispreferensseistä ja valintojen suhteesta yhdyskun-
tasuunnittelun luomaan tarjontaan on vähän tietoa. Suomen ympäris-
tökeskus on YKR-tietoaineiston pohjalta muodostanut suomalaisista 
kaupungeista ns. vyöhykemalleja, joissa kaupunkiseutujen rakenne on 
luokiteltu kävelyn, joukkoliikenteen ja autoliikenteen edellytysten pe-
rusteella. Vyöhykemallia käytetään paitsi analyysin myös entistä enem-
män suunnitteluvalintojen tukena.  
 
Elinvoiman vyöhykkeet -hankkeessa tutkittiin sitä, miten vahvasti asu-
misen valintoihin kiinnittyvät vyöhykkeet palvelevat työpaikkatoiminto-
jen sijainnin ohjaamisessa. Tampereen kaupunkiseudun vuosien 1990-
2015 kehityksen analysoinnin perusteella vyöhykkeiden ohjausvaikutus 
työpaikkojen sijoittumiseen ei ole yhtä vahva kuin asumiseen. Paitsi 
työpaikkojen sijoittumisessa myös yleisesti yhdyskuntarakenteen tiivey-
den kehittymisessä ja sitoutuneisuudessa vyöhykkeisiin oli merkittäviä 
eroja paitsi Tampereen ja kehyskuntien välillä myös kehyskunnilla kes-
kenään.” 
 
Samuli Alppi ja Leena Stranden selostavat asiaa kokouksessa. 
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Seutuhallitus 4.3.2020 
Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä asian tiedoksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 

Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta.  
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22 § KAUPUNKISEUDUN ASUINALUEIDEN ERIYTYMISKEHITYKSEN TARKASTELU 
 
Seutujohtaja Nurminen 22.2.2020 
 
Kaupunkiseudun kunnat vastaavat nopeaan kaupungistumiseen suun-
nittelemalla ja toteuttamalla rakenteellisesti kestävää kaupunkiseutua. 
Siinä keskeistä on kestävän liikkumisen, riittävän asuntotuotannon ja 
eheän yhdyskuntarakenteen edistäminen.   
 
Kaupungistumisen sosiaalinen kestävyys on noussut esille suurilla kau-
punkiseuduilla, joilla tilanneta on tarkasteltu eri tavoin. Tampereen kau-
punki on pilotoinut asuinalueiden eriytymiskehityksen seurantaa raken-
tamalla väestön demografisia eroja tarkastelevan järjestelmän, Hyvin-
vointi-indeksin. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on saanut 
ympäristöministeriöltä rahoitusta menetelmän  ja tarkastelun laajenta-
miseksi koko kaupunkiseudun alueelle sekä tulosten rikastuttamiseen 
seudullisella hyvinvointitiedolla. Tarkastelu käsittää vuodet 1995, 2005, 
2015 ja 2017/8, eli se tarjoaa pitkän aikavälin tietoa kaupunkiseudun 
asuinalueiden demograafisesta kehityksestä.   
 
Tarkastelu yhdistää seutustrategian pääteemat Kasvulle kestävä ra-
kenne ja Hyvinvoiva yhteistö. 
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela ja kehittämispäällikkö Satu Kankko-
nen 2.12.2019: 

 
Hyvinvointi-indeksi seudullistaminen; hankkeen keskeinen sisältö 
 
Hanke muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: 1. Asuinalueiden Hyvin-
vointi-indeksin seudullistaminen 2. Tietopohjan rakentaminen Tampe-
reen seudun asuntopoliittiseen ohjelmaan ja sen hyödyntäminen koh-
tuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon suuntaamisessa ja palvelusuun-
nittelussa sekä 3. Seudullisen Hyvinvointi-indeksin tuottaman tiedon 
jakaminen laajemmin. 
 
Hankkeen tuloksia hyödynnetään syksyllä 2020 Asuntopoliittisen ohjel-
man tavoitetyöpajoissa sekä seudun Hypa-työryhmän työskentelyssä. 
 
Hankkeen myötä seutuyhteistyön käyttöön saadaan pysyvä väline 
asuinalueiden eriytymiskehityksen seurantaan. 
 
Hankkeen organisointi ja aikataulu  
Hankkeelle perustetaan tieteellinen ohjausryhmä Kestävä kaupunki -
ohjelman päätöksen suosituksesta. Työn etenemistä raportoidaan seu-
dun Masto- ja Hypa-työryhmille, jotka myös ohjaavat työskentelyä seu-
tuyhteistyön ja kuntien kannalta tarkoituksenmukaiseen suuntaan. 
 



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus pöytäkirja 2/2020 4.3.2020 
 

12/18 

Seutuyksikkö on saanut työn toteuttamiseksi Ympäristöministeriön Kes-
tävä kaupunki-ohjelmasta 30 000 € avustuksen. Avustus mahdollistaa 
tarvittavan ohjelmiston hankkimisen ja työvoiman palkkaamisen hank-
keen toteuttamiseen. Seutuyksikkö huolehtii hankkeessa tarvittavan 
aineiston tilaamisesta. Hanke toteutetaan Masto ja Hypa-työryhmien 
yhteistyönä. Hankkeen toteutusta koordinoivat seutusuunnittelupääl-
likkö Kaisu Kuusela ja kehittämispäällikkö Satu Kankkonen. Projekti-
suunnittelijana toimii Kaisa Hynynen 17.2.2020-30.8.2020 ja teknisestä 
aineistojen käsittelystä ja analyysistä vastaa paikkatietoasiantuntija 
Jussi Välimäki.  
 
Hanke käynnistyy vuoden alussa hyvinvointi-indeksin seudullistamisella 
ja jatkuu varsinaisella analyysivaiheella. Hanke valmistuu elokuun lop-
puun 2020 mennessä Kestävä kaupunki- ohjelman aikataulun mukai-
sesti. 
 
Hankkeen tieteelliseen ohjausryhmään on kutsuttu: 
 
Professori Liisa Häikiö, Tampereen yliopisto 
Apulaisprofessori Venla Bernelius, Helsingin yliopisto 
Apulaisjohtaja Hanna Dhalmann, ARA 
Kehittämiskoordinaattori/jatko-opiskelija Jenni Mäki, Tampereen kau-
punki/Lapin yliopisto 
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela ja kehittämispäällikkö Satu 
Kankkonen selostavat asiaa kokouksessa. 
 
Liite.  

- Hyvinvointi-indeksin seudullistaminen, työsuunnitelma. 
 

Seutuhallitus 4.3.2020 
Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 

 
Seutuhallitus päättä  
 
hyväksyä asuinalueiden eriytymiskehityksen tarkastelua koskevan hy-
vinvointi-indeksin seudullistamisen työsuunnitelman, 
 
että seutujohtaja nimeää hankkeen tieteellisen ohjausryhmän ja 

 
että työn tuloksia hyödynnetään kaupunkiseudun asuntopoliittisessa 
ohjelmatyössä sekä hyvinvointipalvelujen yhteistyössä. 
 

Päätös.  Päätöaehdotus hyväksyttiin. 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi  
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23 § ASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN UUDISTAMINEN, TYÖOHJELMA 
 
Seutujohtaja Nurminen 22.2.2020  
 
Tampereen kaupunkiseudulla asuntomarkkinat ovat seudulliset, ja 
kunnat ohjaavat niitä asuntopolitiikalla. Asumisen seudulliset tavoit-
teet on määritelty Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisessa oh-
jelmassa.  Asuntopolitiikalla kunnat vaikuttavat paitsi asuntotuotan-
non määrään ja laatuun myös liikkumisen ratkaisuihin ja työvoiman 
saatavuuteen.  
 
Seutustrategian yksi päätavoitteista on tasapainoiset asuntomarkkinat. 
Se sisältää ajatuksen riittävästä ja monipuolisesta asuntotarjonnasta ja 
laadukkaasta rakentamisesta. Yhteisvastuu kohtuuhintaisessa vuokra-
asumisessa ja erityisryhmien asumisesta on seudullisen keskustelun 
ydintä.  Myös valtiolla on intressi osallistua suurten kaupunkiseutujen 
asuntopoliittiseen keskusteluun, tukea sitä kannustein ja seurata to-
teutumista MAL-menettelyllä.  Ympäristöministeriö on hiljattain käyn-
nistänyt valtion asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelun.    
  
Kaupunkiseudun asuntopoliittisten linjausten uudistaminen käynniste-
tään omana teematarkastelunaan. Tarkoituksena on uudistaa seudul-
lista asuntopolitiikkaa toimenpidetasolle asti.  Yhdessä hyväksyttävät 
linjaukset viedään päivitettävän rakennesuunnitelmaan yhdessä liikku-
misen, maankäytön ja muiden seudullisten elinvoimaa edistävien tee-
mojen kanssa.   

  
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela 15.1.2020: 
 
Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 hyväksyt-
tiin vuonna 2010. Ohjelman toteuttaminen ja asuntopolitiikan seu-
ranta ovat tämän jälkeen toteutuneet osana MAL-sopimusmenette-
lyä.  
 
Asuntopoliittisen ohjelman (ja Rakennesuunnitelman) päivittämisen 
tarve on tunnistettu mm. 5.4.2019 käydyssä asuntopoliittisessa kes-
kustelussa. Päivityksen käynnistämistä on valmisteltu syksyllä 2019 ja 
27.11.2019 seutuhallitus teki päätöksen asuntopoliitisen ohjelmatyön 
käynnistämisestä 2020.  
 
Asuntopoliittisen ohjelman uudistuksen tavoitteet  
 
Asuntopoliittisen ohjelman uudistuksen taustalla on tahto hahmottaa 
aiempaa paremmin asumisen nykytila ja sen tulevaisuuden kehittämis-
kysymykset Tampereen kaupunkiseudulla.  
 
Asuntopoliittisen ohjelman myötä Tampereen kaupunkiseudun kunnat:  
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1. Muodostavat realistisen käsityksen seudun tulevien vuosien kas-
vusta ja kasvun taustatekijöistä.  

2. Muodostavat asuntotarvelaskelman seudullisesti relevantissa tark-
kuudessa yhdyskuntarakenteen ominaispiirteet huomioivalla tavalla 
sekä määrittelevät periaatteet kasvun suuntaamiseen rakentee-
seen.  

3. Määrittelevät yhdessä ARA:n kanssa seudun kohtuuhintaisen asun-
totuotannon tavoitteen sekä mahdolliset alue- tai kuntakohtaiset 
osuudet.  

 
Näiden lisäksi prosessi voi tuottaa muitakin laadullisia ja määrällisiä 
tavoitteita asumiselle ja muilla sektoreilla tehtävälle työlle.  
  
Asuntopoliittisen ohjelman valmistelun vaiheet ja sisältö  
  
Asuntopoliittisen ohjelmatyön konsultointituki hankitaan kilpailutus-
menettelyn voittaneelta aluekehittämisen konsulttitoi-
misto MDI:ltä alihankkijoinaan Ubigu OY ja Kaupunkitutkimus TA.   
  
Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma toteutetaan 
kolmessa vaiheessa: 1) Nykytilan kuvaus - lähtötiedot, 2) Seudun asun-
topolitiikan periaatteiden ja tavoitteiden asettaminen ja 3) Asuntopoli-
tiikan jalkauttaminen: toimenpiteiden kuvaaminen ja seuranta.  
  
Lähtötiedoissa laaditaan mm. kaupunkiseudun väestösuunnite ja asun-
totarvelaskelma vuoteen 2040.  Lähtötietoihin sisällytetään seututoi-
miston omana työnä tehtävät asuinalueiden erilaistumisen tarkastelu, 
asunnottomuuden tarkastelu, toteutuneen asuntotuotannon tarkas-
telu sekä kuntien kaavavarantojen tarkastelu. Lisäksi tarkastellaan 
mm. asumisen trendejä, asumispreferenssejä ja asumisen sijoittu-
mista. Ensimmäinen työvaihe päättyy asumisen laajan tilanneku-
vaan syyskuun 2020 loppuun mennessä.      
  
Asuntopolitiikan periaatteiden ja tavoitteiden asettaminen valmistel-
laan yhdessä päättäjien kanssa em. aineiston pohjalta. Menetelmänä 
on mm. työpajatyöskentely, ja lopputuloksena syntyy asuntopolitiikan 
tavoite- ja periaateraportti suosituksineen joulukuun  2020 loppuun 
mennessä.   
  
Kolmas vaihe sisältää asuntopolitiikan toimenpiteiden ja seurannan 
suunnittelun ja sitä kuvaavan raportin maaliskuuhun 2021 mennessä.   
  
Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2040 valmistuu 
kokonaisuudessaan hyväksyttäväksi ja edelleen lähetettäväksi kuntiin 
seutuhallitukseen kokouksesta toukokuussa 2021.  
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Asuntopoliittisen ohjelman tunnistetut sidosryhmät  
 
Ohjelma valmistellaan seudullisessa Maankäyttö- ja asumisen työryh-
mässä, mutta valmistelua on myös mahdollista avata sidosryhmille. 
Alla on tunnistettu ohjelman kannalta tärkeitä sidosryhmiä, joiden  
osuutta ohjelman valmistellaan.    
  
- Kuntajohtajat, seutuhallitus ja kunnanhallitukset osallistetaan 2-3 

työpajaan 
- ARA osallistetaan keskusteluun kohtuuhintaisen asuntotuotannon 

osuudesta seudulla   
- Rakentajat ja rakennuttajat osallistetaan kaupunkiseudun tonttipäi-

vässä  
- Muut seututyöryhmät osallistetaan työryhmien yhteisessä  kehittä-

mispäivässä  
- Tiedeyhteisö osallistetaan mm. asuinalueiden eriytymiskehityksen 

tieteellinen ohryn kautta  
- Asukkaat/asukasjärjestöt: selvitetään osallistapaa    
  
Työn etenemisestä raportoidaan kuntajohtajakokoukselle ja seutuhal-
litukselle. 
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela selostaa asiaa kokouksessa.  
 
Liitteet. 
- Asuntopoliittisen ohjelman työsuunnitelma 
 
Seutuhallitus 4.3.2020 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 
Seutuhallitus päättää 
 
hyväksyä asuntopoliittisen ohjelman uudistamisen työsuunnitelman, 
 
että asiantuntijaohjausryhmänä toimii Masto-työryhmä ja poliittisena 
ohjausryhmänä seutuhallitus ja 
 
että projektityöryhmän nimeää seutujohtaja hankintapäätöksen yhtey-
dessä. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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24 § SEUTUHALLITUKSEN TYÖ- JA SEMINAARIMATKA HELSINKIIN 25.3.2020 
 

Seutuhallituksen vuosikokousohjelmaan on merkitty työ- ja seminaari-
matka Helsinkiin 25.3.2020. 
 
Aamupäivän osiossa tutustutaan Suomen eduskunnan toimintaan ja 
ajankohtaisiin asioihin sekä pidetään seutuhallituksen kokous. 
 
Iltapäivän osio alkaa kaupungintalolla, jossa on Helsingin pormestarin 
puheenvuoro lounaan yhteydessä ja esitykset Helsingin liikkumisohjel-
masta sekä kestävän kehityksen toimenpiteistä. Kaupungintalolta jatke-
taan tutustumaan Helsingin kaupungin yhdyskuntaraketamisen kohtee-
seen Kalasatamaan. 
 
Matka-aikatalu on alustavasti klo 7.00-19.00. Alustava ohjelma on liit-
teenä. 
 
Kuntayhtymä vastaa matkan kustannuksista. Kuntayhtymä ei ole varau-
tunut maksamaan matkasta päivärahoja. 
 
Seutuhallitus 4.3.2020 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 
Seutuhallitus päättä  
 
toteuttaa liitteen mukaisella ohjelmalla työ- ja seminaarimatkan Helsin-
kiin 25.3.2020, 
 
että matkasta maksetaan tavanomaisen kokouksen mukainen kokous-
palkkio sekä mahdolliset kulu- ja ansiomenetyskorvaukset ja 
 
että kuntayhtymästä matkalle osallistuvat seutujohtaja, seutusihteeri ja 
seutuassistentti. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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25 § SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 
 
Kuntalain 92 §:n sisältyvät määräykset viranhaltijapäätösten ottami-
sesta seutuhallituksen käsiteltäväksi.  
 
Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista, 
joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään dele-
goida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle. 
 
Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat  
22.1.-25.2.2020 asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. 
 
Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. 
 
Liite: 
- Koonti seutujohtajan päätöksistä  
 
Seutuhallitus 4.3.2020 

Päätösehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Lyly: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset 22.1.-25.2.2020 ja  
 
että päätöksiä ei oteta seutuhallituksen käsiteltäviksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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26 § SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
Vuoden 2020 kokoukset keskiviikkoisin klo 8.15-10.15 
 
4.3., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 26.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 16.12. 
 
SEUTUHALLITUKSEN MATKA HELSINKIIN JÄRJESTETÄÄN 25.3.2019, 
jonka yhteydessä pidetään myös normaali kokous. 
 
Seutupäivä on 26.5.2020 Tampereella Vapriikissa klo 18.00 alkaen. 
 
 

27 § MUUT ASIAT 
 

27.1. Tilannekatsaus kehittämispäällikön rekrytoinnin etenemiseen.  
 
28 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja Lyly päätti kokouksen klo 9.40. 
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