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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä _____/____2020 
 
  Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
  _______________________________________________ 
  Veijo Niemi 
 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto  
 
  _____/____2020 
 
 
 
 
Todistaa  _______________________________________________ 
  Juhani Pohjonen 
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80 § KOKOUKSEN AVAUS 
 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15. 
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81 § 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. 
 
Seutuhallitus päätti kokouksessaan 27.5., että kokouksen 17.6. esitys-
lista postitetaan 12.6.2020. 
 
Kokouksen esityslista on toimitettu sähköisesti 12.6.2020. 
 
Kokouksen sähköisen työskentelyalustan Teamsin kokouslinkki on lähe-
tetty seutuhallituksen jäsenille 12.6.2020. 
 
Seutuhallitus 17.6.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Todetaan, että kokous pidetään koronaviruksen aiheuttaman poikkeus-
tilanteen vuoksi sähköisellä Teams-työskentelyalustalla.  
 
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi. 
 
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 
 

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



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus Pöytäkirja 7/2020 17.6.2020 
 

6/22 

82 § 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 17.6.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Veijo Niemi. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian koronaepidemian ohjei-
den niin salliessa. 
 

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

Esityslista on toimitettu sähköisesti 12.6.2020. 
 
Seutuhallitus 17.6.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
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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84 § EDELLISTEN KOKOUSTEN 27.5. JA 12.6.2020 PÖYTÄKIRJOJEN HYVÄKSYMINEN 
 

Seutusihteeri Pohjonen 
 
Valtio on antanut tiukkoja ohjeita, joilla tähdätään koronaepidemian 
hillitsemiseen. Ohjeiden mukaan julkisia kokouksia ja lähitapaamisia tu-
lisi välttää. 
 
Seutuhallituksen 27.5.2020 ja 12.6.2020 kokouksen pöytäkirjaa ei edellä 
mainitusta syystä ole tarkastettu tavanomaisesti pöytäkirjantarkastajan 
toimesta.  
 
Kokouksista laaditut pöytäkirjat on jaettu kokouksen liitemateriaaleissa. 
 
Liite: 
- Seutuhallituksen pöytäkirjat 27.5. ja 12.6. 2020 

 
Seutuhallitus 17.6.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Seutuhallitus päättää  
 
hyväksyä kokousten 27.5. ja 12.6.2020 pöytäkirjat ja 
 
että pöytäkirjantarkastaja tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan mahdol-
lisimman pian koronaepidemian ohjeiden niin salliessa. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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85 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 
 
 

Seutuhallituksen kokousten 27.5. ja 12.6. toimeenpano  
 

ASIAT 27.5. TOIMEENPANO 
Lähijunaliikenteen kehittämi-
nen, tilannekatsaus 

Seudullisen selvityksen käynnistä-
minen ohjelmoidaan vuodelle 2021 

Valtion ja Tampereen kaupunki-
seudun välisen maankäytön, 
asumisen ja liikenteen sopimuk-
sen 2020-2023 valmistelu, tilan-
nekatsaus 

Seutuhallitus hyväksyi MAL-sopi-
muksen kokouksessaan 12.6. Sopi-
mus on kuntien käsittelyssä.  

MAL-sopimus 2016-2019, seu-
ranta 

Valtio-osapuoli hyväksyi raportoin-
nin kokouksessa 4.6.2020. Kunta-
käsittelyjen toteutuminen. 

Asuinalueiden eriytymiskehitys 
ja seudullinen seurantatyökalu, 
tilannekatsaus 

Hanke jatkuu suunnitellun ohjel-
man mukaisesti. Loppuraportti val-
mistuu 8/2020 

ASIAT 12.6. TOIMEENPANO 
MAL-sopimus 2020-2023 Seutuhallitus hyväksyi MAL-sopi-

muksen kokouksessaan 12.6. Sopi-
mus on kuntien käsittelyssä 

  
 
YTM Antti Lippo aloittaa kehittämispäällikkönä 1.8.2020. 
 
Kuntajohtajakokouksen muistio 29.5.2020. 
 
Seutuhallitus 17.6.2020 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Seutuhallitus päättää  
 
merkitä asiat tiedoksi. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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86 § 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 
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Seutuhallitus 17.6.2020 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää  
 
Käydä ohjaavan keskustelun edunvalvonnan painopisteistä ja 
 
että edunvalvontaa käsitellään seutuhallituksessa kahdesti vuodessa. 
 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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87 § 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 asumispreferenssien kehitys, joita on tarkasteltu erityisesti asunto-
tuotannon näkökulmasta.  

Väestösuunnitteiden laadinta on nojannut kaupunkiseudun 2000-luvun 
mukaiseen väestön kasvuun (+1 %), vahvana jatkuvaan muuttoliikkee-
seen ja syntyvyyteen. Myös ikääntymisen ja kansainvälisen muuttoliik-
keen ilmiöt on tunnistettu. 

Väestönkehityksen seudullisella ennakoinnilla varaudutaan yhdyskunta-
rakenteen eri vyöhykkeiden kehittämiseen sekä seudullisesti tarkoituk-
senmukaisen ja tasapainoisen kokonaisuuden edistämiseen. Tarkoituk-
sen on tuottaa realistinen, toteuttamiskelpoinen ja muuta seutu- ja 
kuntasuunnittelua tukeva väestösuunnite.  

Seutuhallitus on käynnistänyt 29.4.2020 Rakennesuunnitelma 2040 päi-
vitystyön tilannekuvan laadinnalla. Samoin seutuhallitus on käynnistä-
nyt 4.3.2020 seudullisen asuntopoliittisen ohjelman uudistamisen. 
Asuntopoliittisen ohjelman keskeisiä sisältöjä ovat lähtötietoina toimi-
vat väestösuunnite ja asuntotarvelaskelma. Asuntopoliittinen ohjelma 
tehdään osallistavalla tavalla ja sen on määrä valmistua keväällä 2021.  

Molemmat suunnitelmat 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-
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kiseudun kokonaisväestö on pienempi kuin yhdessä päätetyssä Raken-
nesuunnitelmassa 2040. Ero kasvaa tarkasteltaessa kuntien omia yh-
teenlaskettuja suunnitteita.   
 
Konsulttitoimisto MDI on laatinut kaksi seudullista väestöskenaariota 
keskustelun pohjaksi: kaupunkiseudun maltillinen vetovoima ja kaupun-
kiseudun voimakas vetovoima.  
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela selostaa väestösuunnitteen 
laadintaa.   
 
 
Liite: Tampereen kaupunkiseudun väestösuunnitevaihtoehdot 2040   
 
Seutuhallitus 17.6.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää  
 
merkitä tilannekatsauksen tiedoksi ja 
 
käy ohjaavan keskustelun asuntopoliittisen ohjelman osana laadittavan 
väestösuunnitteen jatkovalmistelusta. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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88 § KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEELLINEN TASO 2021-2023 
 
 

Seutujohtaja Nurminen 2.6.2020 
 

Seutuyhteistyötä ohjaavat Tulevaisuuden kaupunkiseutu –seutustrate-
gia, Rakennesuunnitelma 2040 sekä MAL-sopimus. Lisäksi 2017 on laa-
dittu hyvinvointiympäristön kehittämisohjelma. 
 
Teemallisesti kuntayhtymän toiminnassa painottuvat MAL-kokonaisuus 
ja hyvinvointipalvelut- ja ympäristö. Keväällä 2020 yhteistyön teemoja 
on päätetty uudistaa seudullisella ennakointityöllä sekä poikkialaisella 
kestävän kaupunkiseudun kehittämisellä (Agenda2030).  

 
Seutuyhteistyön vaikuttavuus kaupunkiseudun kunnille on kiistaton. 
Kymmenessä vuodessa Tampereen seutu on lähentynyt pääkaupunki-
seudun tasoa. MAL-sopimuksin kaupunkiseudulle on kotiutettu toista 
sataa miljoonaa valtion rahoitusta, jonka edellytys on seudullinen suun-
nittelu. Kuntaomistajien palautteen mukaan työskentely on tuloksellista 
ja lisäarvoa tuottavaa.  
 
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.  

 
Seudullinen kehittäminen ja kansallinen edelläkäynti pohjautuvat yh-
dessä tekemiseen ja uusimpaan tietoon, jota kuntayhtymä hankkii selvi-
tysten ja suunnitelmien kautta. Vuonna 2020 yhteisten hankkeiden to-
teuttamisen, lisäosaamisen hankinnan ja seutuyhteistyön yleisen kehit-
tämisen taso on 125 000 euroa (329 000 euroa vuonna 2008).  Rahoi-
tuksen jatkuva pienentyminen on johtanut mm. tilanteeseen, jossa kun-
tien toimialat lisärahoittavat selvityksiä. Seututoimiston asiantuntijoi-
den omana työnä laajojen selvitysten tekeminen ei ole mahdollista.  
Neljän asiantuntijan tehtävänä on ylläpitää työryhmätyöskentelyä ja 
hankkia uutta tietoa yhteiseen valmisteluun.    
 
Kuntayhtymän toiminta- ja talouskeskustelu kaipaa pidemmän tähtäi-
men omistajastrategiaa, jossa kunnat linjaavat omistamisen funktion, 
omistajuuden kehittämisen ja odotukset yhteisyön tasolle ja kuntayhty-
män tuottamalle lisäarvolle. Kuntayhtymän perussopimus on vuodelta 
2005. 
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Vuoden 2021-2023 talouden ja toiminnan keskustelua varten on koottu 
esitys ohjelmoidusta suunnittelu- ja selvitystyöstä. Vuosille 2021 ja 
2022 ajoittuvat kertaluonteiset seutustrategian ja rakennesuunnitel-
man päivitykset, jotka lisäävät kehittämisrahan vuotuista tarvetta 
125 000 eurosta 235 000 euroon. 
 
Vuoden 2021 tarpeet ovat:    

 
- Ennakointityön ohjelma/suunnitelma  
- Seutustrategian laadinta  
- Asuntopoliittisen ohjelman laadinta, päättyy 
- Seutuliike-ohjelman jatkotoimenpiteet 
- Seutuvertailut 
- Kansallinen henkilöliikennetutkimus  
- Lähijunaliikenteen seudullinen suunnitelma  
- Elinkeinovyöhykkeiden kehittämisperiaatteet, tietoaineistot 
- Korkeakouluharjoittelijoiden (2) kesätyöt 

Vuoden 2022 tarpeet ovat: 

- Rakennesuunnitelman päivitys 
- Joukkoliikenteen kehityskuva 
- Liikenneturvallisuussuunnitelma 
- Hyvinvointiympäristö-ohjelman päivitys 
- Seutuliike/liikkumisen ohjaus 
- Seututietokonsepti 
- Paikkatietoaineistot 
- Korkeakouluharjoittelijat (2) 

 
Liite:  

- Seudulliset selvitystarpeet vuosina 2021-2023 

Seutuhallitus 17.6.2020 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää 
 
käydä keskustelun vuosien 2021-2023 seutuyhteistyön toiminnan suun-
nittelusta ja talouden tavoitteellisesta tasosta 
 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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89 § TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUTU -STRATEGIAN ARVIOINTI, TYÖVAIHEET 
 

Tulevaisuuden kaupunkiseutu –strategia 
 
Kuntien valtuustot hyväksyivät keväällä 2016 kolmannen seutustrate-
gian ohjaamaan Tampereen kaupunkiseudun yhteistyötä. Strategian 
pääviestit ja tavoitteet kiinnittyivät kolmeen teemaan: Lisää kilpailuky-
kyä, Kasvulle kestävä rakenne ja Hyvinvoiva yhteisö. Valitut painopis-
teet tukivat jatkuvuutta edellisten seutustrategioiden teemoissa. Seutu-
strategiaprosessi kirkasti myös omistajien tahtotilaa yhteistyön jatku-
vuudesta.  

 
Edellinen strategiaprosessi toteutettiin aikana, jolloin kuntien rooliin 
odotettiin merkittävää muutosta maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. 
Kuntien uudessa roolissa oli painottumassa elinvoiman ylläpitäminen. 
Neljän vuoden takainen toimintaympäristö on pääosin sama.  
 
Strategiaprosessin jäsentämiseksi on palautettu mieliin edellisen strate-
gian työvaiheet ja niiden sisällöt:  

 
Seutustrategian päivitystarpeen arviointi (syksy 2015) 
- Kysely kunnanhallituksille 
- Seututyöryhmien itsearviointi 
- Seutuhallituksen ja kuntajohtajien työpaja, johtopäätökset 
 
Seutuyhteistyön tulevaisuus ja tahtotila (kevät 2016) 
- Kysely valtuutetuille ja sidosryhmille 
- Kunnanhallitusten työpaja 

 
Seutuyhteistyön tavoitteet ja toteutus (syksy 2016) 
- Seututyöryhmien työpaja 
- Kunnanhallitusten työpaja 
- Lausunnot strategialuonnoksesta sidosryhmiltä ja kunnilta 

 
Päätöskäsittely (alkuvuosi 2017) 
- Strategiaehdotus valtuustoille 
- Toteuttamisohjelmaehdotus hallituksille  

 
Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian arviointityö 
 
Seutuhallitus on linjannut 28.8.2019, että seuraavalla vaalikaudella päi-
vitettävän seutustrategian pohjaksi laaditaan arviointi nykyisestä strate-
giasta.  Strategiatyöryhmä esittää arvioinnin toteutettavaksi seuraa-
vasti:   
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Mitä arvioidaan 
Seutustrategian toteutumista arvioidaan suhteessa sen toteuttamisoh-
jelmaan, eli missä toimissa onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin. 
 
Arvioinnin tueksi kerätään tietoa kaupunkiseudulla tapahtuneesta muu-
toksesta sekä yleistä vertailutietoa Tampereen kaupunkiseudun aseman 
muutoksesta suhteessa muihin suuriin kaupunkiseutuihin.  Lisäksi koo-
taan laadullista kuvausta ja vertailua toimintaympäristön muutoksesta 
ja megatrendeistä, joita suhteutetaan seutustrategian pääviesteihin.  
 
Kuka arvioi  
Arviointiin osallistuvat kunnanhallitukset, seutuhallitus, kuntajohtajako-
kous, seututyöryhmät ja keskeiset sidosryhmät. Arviointi toteutetaan 
verkkokyselynä. Pääpaino on omistajien itsearvioinnissa. Strategiatyön 
tueksi kootaan myös ulkoinen raati, joka osallistuu mahdollisuuksien 
mukaan jo arviointivaiheeseen esim. paneelityöskentelyn kautta.  

 
Miten arvioidaan 
Verkkokyselyn tulosten, ulkoisen raadin syötteiden ja kerätyn tietoai-
neiston pohjalta toteutetaan analyysityöpaja johtopäätösten tekemi-
seen. Arvioinnin päätteeksi kootaan Tulevaisuuden kaupunkiseutu -
strategian arvioinnin loppuraportti johtopäätöksineen. 

 
Arvioinnin aikataulu 
Elokuu 2020 
Kumppanin valinta (verkkokysely, analyysityöpaja, ovensuukysely seu-
tufoorumissa ja kokoava loppuraportti) 
Tiedonkeruu 
 
Syys-lokakuu 2020 
Arviointikehikon ja verkkokysymysten laatiminen  
Kyselyn toteuttaminen ja ”raakatulokset” 
Tiedonkeruu 
 
Loka-marraskuu 2020 
Ulkoisen raadin syötteet arviointiin 
Kerätyn tiedon, kyselyn tulosten ja raadin syötteiden koonti 
Työpajan ennakkomateriaali. 
Työpaja/analyysi (SH+KJK) 
 
Marras-joulukuu 2020 
Arviointityö esillä seutufoorumissa (raadin paneeli ja ovensuukysely).  
Arviointityön loppuraportin kokoaminen  
 
Tammikuu- 2021 
Loppuraportin käsittelyt  
Ehdotus seutustrategian uudistamisen käynnistämisestä   
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Seutuhallitus 17.6.2020 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää 
 
käynnistää Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian arvioinnin selos-
tuksessa esitetyllä tavalla. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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90 § KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN JA TOIMINNAN 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

 
 
Seutuhallitus 17.6.2020 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää  
 
merkitä asian tiedoksi. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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91 § 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  
20.5.-11.6.2020 asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. 
 
Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. 
 
Liite: 
- Koonti seutujohtajan päätöksistä  
 
Seutuhallitus 17.6.2020 

Päätösehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Lyly: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset 20.5.-11.6.2020 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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92 § SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
Vuoden 2020 kokoukset keskiviikkoisin klo 8.15-10.15 
 
heinäkuussa ei kokousta 
 
26.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 16.12 
 
Todettiin, että 26.8.2020 kokous pidetään Teams-kokouksena ja että 
kokouksessa päätetään muut syksyn kokousjärjestelyt. 
 
 
 
 
 

93 § MUUT ASIAT 
 
  Ei muita asioita. 
 
 
94 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
   
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30. 
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