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Aika: 29.5.2020 klo 8.15-10.15 
Paikka: Sähköinen työskentelyalusta Teams. Kutsu Teams-kokoukseen lähetään erikseen. 
 
  
Osallistujat:   
Yli-Rajala Juha konsernijohtaja  Tampere, pj. 
Auvinen Oskari kaupunginjohtaja  Kangasala, 1. vpj. 
Joensuu Jaakko  kansliapäällikkö  Pirkkala 
Kuusisto Juha kaupunginjohtaja  Orivesi 
Linnamaa Reija strategiajohtaja  Tampere 
Nurminen Mikko johtaja   Tampere 
Hirvonen Tuomas  kunnanjohtaja  Vesilahti 
Rämö Heidi  kunnanjohtaja  Lempäälä, 2. vpj. 
Sorvanto Jarkko  kaupunginjohtaja  Ylöjärvi 
Väätäinen Eero  kaupunginjohtaja  Nokia  
 
Nurminen Päivi seutujohtaja   esittelijä, TKS 
Pohjonen Juhani seutusihteeri   sihteeri, TKS   
 
Kutsutut: 
Lyly Lauri  seutuhallituksen puheenjohtaja Tampere 
Heinämäki Anna-Kaisa kilpailukykyjohtaja  Tampere, 63 § 
Tuukka Salkoaho yhteysjohtaja  Tampere, 63 § 
Tommi Laanti  asuntoneuvos  ympäristöministeriö, 64 § 
Timo Kievari  yksikön johtaja  liikenne- ja viestintä- 

ministeriö, 64 § 
Kuusela Kaisu seutusuunnittelupäällikkö  TKS, 64-65 § 
Rasmus Aro  asiantuntija   MDI 65 § 
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62 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
8.15-8.20 

Muistio 15.5.2020, liitteenä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Asiat  Toimenpiteiden eteneminen Vastuu 
MAL4-neuvottelut, tilannekatsaus Asia on käsittelyssä tässä kokouk-

sessa. 
PN 

MAL3-seuranta Seutuhallituksessa 27.5. Sen jälkeen 
kuntien ja valtio-osapuolen käsittely 

PN 

Asuinalueiden eriytymiskehitys ja seu-
dullinen seurantatyökalu, tilannekat-
saus 

Hanke jatkuu työsuunnitelman mu-
kaan. Raportti valmistuu elokuussa 
hyödynnettäväksi asuntopoliittisen 
ohjelman laadinnassa. 

TKS 
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63 § KAUPUNKISEUDUN EDUNVALVONTATYÖ, TILANNEKATSAUS  
 

Seutujohtaja Nurminen 22.05.2020 
 

Taustaa ja nykytila 
Kaupunkiseudun kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen 3 §:n 
mukaan huolehtia jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta. Edunval-
vonnan keskeiset resurssit ovat seutuhallitus, kuntajohtajakokous ja 
seutujohtaja. Seutuhallitus linjaa edunvalvonnan sisältöä hyväksymällä 
kaupunkiseudun tavoitteet hallitusohjelmaan, hallituksen puolivälitar-
kasteluun sekä vuosittain hallituksen budjettivalmisteluun. Lisäksi anne-
taan lausuntoja poliittisiin uudistuksiin ja lainsäädäntöhankkeisiin. Lin-
jausten keskiössä on suurten kaupunkiseutujen ja kuntien näkökulma. 
Em. pohjalta harjoitetaan edunvalvontaa ja yhteen sovitetaan kärkivies-
tejä muiden edunvalvontatoimijoiden kanssa (Pirkanmaan liitto, Tam-
pereen kaupunki, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan Yrittäjät ja 
Business Tampere). 

 
Edunvalvonnan kehittäminen 
Kuntajohtajakokous on 6.3.2020 käsitellyt kuntayhtymän perustehtä-
vään liittyvän edunvalvonnan toteuttamista ja hyväksynyt jatkovalmis-
telun tukeutuvan Tampereen kaupungin elinvoima- ja kilpailukyvyn pal-
velualueen, vetovoima- ja edunvalvonta –palveluryhmän tehtäviin. Aja-
tuksena on, että Tampereen kaupungin koordinaatio tukee myös seu-
dullista edunvalvontaa ja kehittää edunvalvonnan vaikuttavuutta seutu-
toimiston ja muiden edunvalvontakumppaneiden kanssa. Kuntayhty-
mässä edunvalvonta on osa seutujohtajan tehtävää.  
 
Edunvalvontatyön yksi uusi muoto on tilannekatsaus, jossa esitetään 
edunvalvontaan ja päätöksentekoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä 
linjauksia ja reagointitarvetta. Ensimmäinen tilannekatsaus painottaa 
Korona-viruksesta johtuvaa tarvetta kuntatalouden rahoittamiseen sekä 
elvytysinvestointien toteuttamiseen (VM).   
 
Lisäksi ajankohtaisia asioita ovat MAL 2020-2023 -sopimuksen solmimi-
nen (YM ja LVM) sekä valmistelussa oleva sote-uudistus (STM) ja työlli-
syyden kuntakokeilu (TEM). Myös MRL:n valmistelu ja toisen asteen uu-
distuksen valmistelu etenevät (YM ja OKM), ja näihin tullaan reagoi-
maan lausunnoin.  
 
Pirkanmaan kansanedustajille on pidetty 6.5 Teams-kokous, jonka ai-
heena olivat Koronan vaikutukset ja elvytysinvestoinnit. 
 
Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki ja yhteysjohtaja Tuukka Sal-
koaho on kutsuttu kokoukseen. 
 
Liite: Edunvalvonnan tilannekuva, toimitetaan torstaina 27.5.2020 
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Kuntajohtajakokous 29.5.2020 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
Käydä ohjaavan keskustelun edunvalvonnan painopisteistä ja 
 
että kuntajohtajakokouksessa edunvalvontaa käsitellään systemaatti-
sesti vuosikellon mukaan. 
 

Päätös.   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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64 § VALTION JA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN VÄLISEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKEN-
TEEN SOPIMUS 2020-2023, TILANNEKATSAUS  

 
Seutujohtaja Nurminen 22.5.2020 
 
Sopimusmenettely 
 
Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välillä on solmittu vuo-
desta 2011 alkaen hallituskauden mittainen maankäytön, asumisen ja 
liikenteen sopimus (MAL1, MAL2 ja MAL3). Sopimuksella tuetaan kau-
punkiseudun kestävän yhdyskuntarakenteen toteutumista ja vähähii-
listä liikkumista. Toteutettavat ratkaisut perustuvat valtuustojen hyväk-
symään Rakennesuunnitelmaan 2040. Sopimus nojaa kaikkien kuntien 
ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä ja yhteistyön 
vahvistamisesta. Sopimus on luonteeltaan poliittinen.  
 
Sopimuksella kunnat sitoutuvat muun muassa konkreettisiin asuntotuo-
tantotavoitteisiin ja kestävän liikkumisen ratkaisuihin. Valtio sitoutuu 
puolestaan osoittamaan rahoitusta muun muassa joukkoliikenteen ml. 
raideliikenteen kehittämiseen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin sekä 
kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.  
  
Sopimuksen hyväksyvät valtuustot, ja sen poliittista valmistelua ohjaa 
seutuhallitus. Valmistelua tukevat seudun kuntajohtajakokous, seudulli-
set työryhmät ja seututoimiston asiantuntijat. Sopimuksen toteutu-
mista seurataan vuosittain. 
  
MAL-menettely on osa hallitusohjelmaa, ja se on käynnistynyt Tampe-
reen kaupunkiseudun ja valtion pilottisopimuksella 2010-2011. Sopimus 
on kohdennettu aikaisemmin vain Helsingin, Tampereen, Turun ja Ou-
lun kaupunkisedulle. Pääministeri Marin hallitusohjelmassa menettelyn 
laajentamisesta Lahden, Kuopion ja Jyväskylän seuduille on linjaus.  

 
Sopimuksen sisältö 
 
MAL-sopimusluonnoksen 2020-2023 (MAL4) pääsisällöt ovat 1. Kestävä 
ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä sekä 2. Asumi-
sen ja elinympäristön laatu. Sopimuksen fokus on kaupunkiseudun sisäi-
nen toimivuus.  

 
Sopimuksessa kuvataan myös keskeisiä lähtökohtia sekä muita sopi-
muksen toteuttamisen kannalta tärkeitä valtion toimenpiteitä, muun 
muassa valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Sopimuksen 
pitkäjänteisyyttä kuvataan 12-vuotisen tavoitetilan sen kehityspolun 
kautta. Sopimuksen varsinaiset toimenpiteet koskevat vuosia 2020-
2023. Ne ovat keskeisimpiä ja sopimusosapuolten yhteistyötä edellyttä-
viä toimenpiteitä, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Sopimus 
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päivitetään vuonna 2023, jolloin sovitaan seuraavan nelivuotiskauden 
konkreettisista toimenpiteistä ja rahoituksesta.  
 
MAL 2020-2023 – sopimusehdotus on tarkoituksena saada osapuolten 
hyväksyttäväksi kesän 2020 aikana. Seutuhallitus hyväksyy sopimuseh-
dotuksen kokouksessaan kesäkuussa. Viimeinen kokous neuvottelutu-
loksen aikaansaamiseksi on aikataulutettu 29.5.  

 
Haasteellisemmaksi sopimusneuvotteluissa on osoittautuneet valtio-
osapuolen sitoutuminen pitkäjänteiseen kehittämiseen erityisesti raide-
liikenteessä. 
 
Valtion pääneuvottelijat Tommi Laanti (YM) ja Timo Kievari (LVM) osal-
listuvat kokoukseen. 

Liite:  
- MAL-menettelyn ja saannon kehittyminen 2011-2020  

- MAL4-sopimusluonnos valtion ja kaupunkiseudun neuvottelun poh-
jaksi 20.5. Neuvottelujen 29.5 pohjaksi valmisteltava sopimusluon-
nos toimitetaan kokouksen jäsenille sen valmistuttua.  

Asia käsitellään seutuhallituksessa 27.5. 

 
Kuntajohtajakokous 29.5.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
merkitä tilannekatsauksen tiedoksi 

 
käydä ohjaavan keskustelun MAL-sopimuksen 2020-2023 viimeistelystä 
 
että seutuhallitus hyväksyy ehdotuksen valtion ja kaupunkiseudun vä-
liseksi MAL-sopimukseksi tarvittaessa ylimääräisessä kokouksessaan ja 
lähettää sen edelleen kuntiin hyväksyttäväksi, 
 
että kuntien valtuustot hyväksyvät sopimusehdotuksen yhdenmukai-
sena.  
 

Päätös.   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Lisäksi todettiin, että neuvottelutuloksen hyväksymiskäsittely on kunta-
johtajakokouksessa 12.6. ja seutuhallituksessa 17.6. 
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65 § ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA, KAUPUNKISEUDUN VÄESTÖSUUNNITE 2040  
 

Seutujohtaja Päivi Nurminen 
 

Kaupunkiseudun väestösuunnitetta on linjattu osana Rakennesuunnitel-
maa 2030 vuonna 2010 ja päivitetty osana Rakennesuunnitelmaa 2040 
vuonna 2015. Näkökulmana on ollut väestön määrän, väestörakenteen 
ja asumipreferenssien kehitys, joita on tarkasteltu erityisesti asuntotuo-
tannon näkökulmasta.  

Väestönkehityksen seudullisella ennakoinnilla on varauduttu yhdyskun-
tarakenteen eri vyöhykkeiden kehittämiseen sekä seudullisesti tarkoi-
tuksenmukaisen ja tasapainoisen kokonaisuuden edistämiseen. Väes-
tösuunnitteiden laadinta on nojannut kaupunkiseudun 2000-luvun mu-
kaiseen väestön kasvuun (+1 %), vahvana jatkuvaan muuttoliikkeeseen 
ja syntyvyyteen. Myös ikääntymisen ja kansainvälisen muuttoliikkeen 
ilmiöt on tunnistettu.  

Seutuhallitus on käynnistänyt 29.4.2020 Rakennesuunnitelma 2040 päi-
vitystyön tilannekuvan laadinnalla. Samoin seutuhallitus on käynnistä-
nyt 4.3.2020 seudullisen asuntopoliittisen ohjelman uudistamisen. Sen 
keskeisiä sisältöjä ja työvaiheita ovat lähtötietoina toimivat väestösuun-
nite ja asuntotarvelaskelma. Asuntopoliittinen ohjelma tehdään osallista-
valla tavalla ja sen on määrä valmistua keväällä 2021.  

Molemmat työt ovat osa MAL4-sopimuksen toimeenpanoa.  

 
Seutusuunnittelupäällikkö Kuusela 18.5.2020 

 
Väestösuunnite 
 
Maankäyttö ja asuminen -työryhmä on kevään aikana valmistellut kau-
punkiseudun väestösuunnitetta aluekehityksen konsulttitoimiston 
MDI:n johdolla.  Suunnitteen lähtökohtana on käytetty Tilastokeskuk-
sen väestöennustetta vuodelta 2019 siten, että suunnitteesta saadaan 
sekä realistinen että tavoitteellinen. Suunnite yltää vuoteen 2040 
saakka. 
 
Alustavan suunnitteen mukaan seudun kasvu jatkuu ennallaan vuoteen 
2030 saakka mutta taittuu tämän jälkeen väestön ikääntymisen seu-
rauksena. Suunnitteessa oletetaan syntyvyyden, maan sisäisen tulo- ja 
lähtömuuton sekä maahanmuuton olevan seudun osalta Tilastokeskuk-
sen ennustetta vahvemmalla tasolla. Näiden olettamien myötä kaupun-
kiseudun kokonaisväestö on pienempi kuin yhdessä päätetyssä Raken-
nesuunnitelmassa 2040. Ero kasvaa tarkasteltaessa kuntien omia yh-
teenlaskettuja suunnitteita.   
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Konsulttitoimisto MDI on laatinut kaksi seudullista väestöskenaariota 
keskustelun pohjaksi: kaupunkiseudun maltillinen vetovoima ja kaupun-
kiseudun voimakas vetovoima.  
 
Asiantuntija Rasmus Aro aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:stä 
selostaa väestösuunnitetta.  
 
Liite: Tampereen kaupunkiseudun väestösuunnitevaihtoehdot 2040   
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Kuntajohtajakokous 29.5.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
merkitä tilannekatsauksen tiedoksi ja 
 
käy ohjaavan keskustelun asuntopoliittisen ohjelman osana laadittavan 
väestösuunnitteen jatkovalmistelusta. 
 

Päätös.   Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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66 § KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TAVOITTEELLINEN RAHOITUS VUODELLE 2021 
 
 

Seutujohtaja Nurminen 20.5.2020 
 

Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat Tulevaisuuden kaupunki-
seutu –seutustrategia, Rakennesuunnitelma 2040 sekä valmistuva 
MAL4-sopimus. Lisäksi 2017 on laadittu hyvinvointiympäristön kehittä-
misohjelma. 
 
Teemallisesti kuntayhtymän toiminnassa ovat korostuneet yhdyskunta-
rakenteen näkökulmaa edustava MAL-kokonaisuus sekä hyvinvointiym-
päristönäkökulmaa edustavat hypa- ja infrapalvelut.  Keväällä 2020 yh-
teistyön teemoja on päätetty uudistaa poikkialaisella kestävän kaupun-
kiseudun kehittämistyöllä (Agenda2030) sekä seudullisella ennakointi-
työllä. Muutoksen myötä infrapalveluyhteistyö jää kuntien omaksi 
työksi.   

 
Kuntayhtymän talouden kehitykseen ei ole vuosien aikana panostettu 
eikä yhteistyön tasoon investoitu. Seutuyksikön talousarvio on ollut sa-
malla tasolla (1,03 M€) kuusi vuotta 2014 – 2019, mikä tarkoittaa reaali-
sesti resurssien supistumista. Supistuminen jatkui vuonna 2020 erilli-
sellä leikkauksella. Vuoden 2020 talousarviossa seutuyhteistyöhön pa-
nostus on 2,61 euroa/jäsenkunnan asukas ja jäsenkuntien maksuosuu-
det laskivat 1,6 %:ia.  

 
Kuntayhtymästä on vuosien saatossa kasvanut kokoaan suurempi, vai-
kuttavampi ja kansallisesti tunnustettu toimija. Toisaalta epätasapaino 
odotusten ja kuntayhtymän taloudellisen toimintakyvyn osalta on li-
sääntynyt. Tämä liittyy erityisesti seututyöryhmien työskentelyn tueksi 
hankittavaan työhön, joita rahoitetaan ns. vapaalla kehittämisrahalla. 
Vuonna 2020 yhteisten hankkeiden toteuttamisen, lisäosaamisen han-
kinnan ja seutuyhteistyön yleisen kehittämisen taso on 125 000 euroa.  
Ostopalvelun osuuden jatkuva pienentyminen on herättänyt keskuste-
lua seututyöryhmissä, jotka ovat päätyneet lisärahoittamaan yhteis-
työtä suoralla kuntarahalla. Tilanne on kuormittanut myös seututoimis-
ton asiantuntijoita.  
 
Kuntayhtymän toiminta- ja talouskeskustelu kaipaa pidemmän tähtäi-
men selkeää omistajastrategiaa, jossa kunnat linjaavat omistamisen 
funktion, omistajuuden kehittämisen ja odotukset yhteisyön tasolle ja 
kuntayhtymän tuottamalle lisäarvolle kaupunkiseudun (ei yksittäisen 
kunnan) kehittämiseen. Kuntayhtymän perussopimus on laadittu 
vuonna 2004 erilaisten odotusten ja erilaisen toimintaympäristön valli-
tessa kuin missä vuonna 2020 olemme. Todennäköistä on, että toimin-
taympäristö ei tule vakiintumaan eikä sellaisen ajankohdan odottami-
nen ole realistista.  
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Vuoden 2021 talouden ja toiminnan keskustelua varten on koottu alus-
tava lista seututyön tarvitsemista selvityksistä, suunnitelmista jne. Sum-
mat ja tarkemmat perustelut esitetään kokouksessa:  

 
- Ennakointityön ohjelma/suunnitelma  
- Seutustrategian laadinta (kunnat: omistajastrategian laadinta) 
- Seututietokonseptin suunnitelma 
- Asuntopoliittisen ohjelman laadinta, päättyy 
- Seutuliike-ohjelman toimenpiteet 
- Seutuvertailut 
- Henkilöliikennetutkimus 2021  
- Joukkoliikenteen kehityskuva  
- Lähijunaliikenteen seudullinen suunnitelma (vai lisärahoitus 2020?) 
- Elinkeinovyöhykkeiden kehittämisperiaatteet, tietoaineistot 
- Kohtuuhintaisen asuntotuotannon suunnitelma, tietoaineistot  
- Asuinalueiden eriytymiskehityksen seuranta, tietoaineistot 
- Keskustojen ja asemanseutujen kehittäminen, tietoaineistot 

 
Kuntajohtajakokous 29.5.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
käydä lähetekeskustelun vuoden 2021 seutuyhteistyön toiminnan suun-
nittelusta ja talouden tavoitteellisesta tasosta.  
 

Päätös.   Asian käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa. 
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67 § TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT 
10.00 

Seutujohtajan infoasiat: 
 
Kehittämispäälliköksi on valittu YM Antti Lippo. Työn aloitus on sovittu 
1.8.2020.   

 
Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: 

 
Suomi-rata, tilannekatsaus 
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68 § SEURAAVAT KOKOUKSET 
10.00 

3.4., 
Rakennesuunnitelman tilannekuva. 
Kansallinen kaupunkistrategia 
Seuturaitiotien yleissuunnitelma  
 
17.4., 
BT ajankohtaiset 
 
30.4. (torstai) 
MAL4-neuvottelutilanne 
Lähijunaliikenne –teema  
Asuntopoliittinen ohjelma/ väestö- ja asuntotarvelaskennat 
 
 
15.5.,  
MAL4-neuvottelutilanne 
MAL3-seuranta 
Eriytymiskehitys, väliraportointi 
 
29.5.,  
MAL-sopimus 
Talouden ja toiminnan 2021 raami, lähetekeskustelu 
Edunvalvonta/toimintamalli 
Toteutuma 1-4/2020 
Väestöskenaariot 2040 
 
12.6 
Strategian arviointi, työsuunnitelma 
VLJS, tilannekatsaus 
Seutuliike, toimeenpano-ohjelma 
 
26.6 
Lakeland-Tampereen seutu, toimintamalliratkaisu 
 
heinäkuussa ei kokouksia 
 
7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10.**, 30.10., 13.11., 27.11., 11.12. 
**syyslomaviikko 
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*** SÄHKÖINEN KÄSITTELY *** 
69 § KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN JA TOIMINAN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2020 

 
Seutusihteeri Pohjonen 
 
Joitakin nostoja kevään toiminnasta 
 
Satamapalvelujen seuraava kehitysvaihe on käynnissä. Työssä selvite-
tään mahdolliset liiketoimintamallit satamatoiminnoille sekä kuntien 
tahtotilaa lähivuosien etenemiselle.  
 
Kaupunkiseutu on päättänyt osallistua 2021 henkilöliikennetutkimuk-
seen kaikkiaan 9 000 kappaleen lisäotoksella.  
 
Kaupunkiseudulle on valmistunut seutuliike-ohjelma, jolla tähdätään 
kohti entistä liikkuvampaa kaupunkiseutua. Tavoitteena on vähentää 
liikkumattomuudesta kunnille aiheutuvia kustannuksia. 
 
Seutuhallitus on käynnistänyt asuntopoliittisen ohjelman uudistamisen. 
työn yhteydessä laaditaan kaupunkiseudun väestöennuste vuoteen 
2040. Työ kytkeytyy rakennesuunnitelman uudistamiseen. 
 
Ympäristöminiteriö myönsi valtionavustuksen kaupunkiseudun hyvin-
vointi-indeksin laatimiseen. Työssä tarkastellaan seudullisesti asuinalu-
eiden eriytymiskehitystä.  
 
Kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2.0 laatiminen on käyn-
nistynyt. Työ jatkaa aikaisempaa seudullista KÄPY-ohjelmaa ja kytkeytyy 
Seutuliike-ohjelmaan. 
 
Osana kaupunkiseudun edunvalvonnan kehittämistä seutuhallitus hy-
väksyi edunvalvontakumppaneiden kanssa yhteiset kärkitavoitteet val-
tion budjettiin 2021.  
 
Raideliikenteen kehittäminen on ollut kaupunkiseudun toiminnan keski-
össä. Suomi-rataa on edistetty mm. hankeyhtiön valmisteluun osallistu-
malla. Alueellista junapilottia on markkinoitu näkyvästi. Kokeiluaika on 
vuoden 2020 loppuun. 
 
Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman laatiminen on edennyt hyvin. 
 
Keskeytyneinä olleet MAL4-neuvotelut jatkuivat, kun valtio-osapuoli sai 
koottua omia linjauksiaan. Tavoitteena on solmia sopimus kevään ai-
kana. 
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Koronaviruksen aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä on selvitty hyvin. 
Seutuyksikön valmistelutyö on jatkunut tavanomaisesti. Kaikki tarpeelli-
set kokoukset on voitu pitää Teams-sähköisellä työskentelyalustalla, jo-
ten myös seutuyhteistyön asiantuntija- ja luottamushenkilöohjaus on 
toteutunut tavanomaisesti.  
 
Talouden toteutuminen 
Talous on toteutunut odotusten mukaisesti ja näyttää tässä vaiheessa 
107 100 euron ylijämää. Ylijäämä kertyy seutuyksikössä lähinnä henki-
löstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Ulkoisella rahoituksella toteutetta-
villa HYMY-hankkeella ja MAL-verkostolla ei ole vaikutusta kuntayhty-
män tuloksen muodostumiseen. Tehtäväalueittain talouden toteutumi-
nen käy ilmi liiteraportoinnista.  
 
Kuntayhtymän talouden toteutuma 1.1.-30.4.2020 
 

1.1.-30.4.2019
KY YHTEENSÄ TA TOT TOT % TOT
Myyntitulot 471 030,00 441 400,00 93,7 602 930,00
Muut tuet ja avust. 10 000,00 0,00 0,0 0,00
Tulot yht. 481 030,00 441 400,00 91,8 602 930,00
Palkat ja palkkiot 241 670,00 184 565,68 76,4 250 727,00
Sivukulut 43 300,00 35 640,63 82,3 46 674,38
Palvelujen ostot 167 000,00 93 614,13 56,1 179 011,92
Vuokrat 23 730,00 16 993,38 71,6 30 308,92
Tarv., yms. 4 310,00 3 477,74 80,7 5 547,83
Kaluston hankinta 1 000,00 0,00 0,0 0,00
Menot yht. 481 010,00 334 291,56 69,5 512 270,05
+/- toimintakate 20,00 107 108,44 90 659,95
muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00
poistot 0,00 0,00
+ylijäämä/-alijäämä 20,00 107 108,44 90 659,95

1.1.-30.4.2020

 
 
Asia käsitellään seutuhallituksessa. 
 
Kuntajohtajakokous 29.5.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan 
 
merkitä asian tiedoksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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69 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
10.15 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15. 
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