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Liikennevirasto (LIVI) 
Strategialuonnos sisältää liikennejärjestelmän osalta tärkeitä ja kannatettavia pääviestejä, jotka 
ovat linjassa valtakunnallisten tavoitteiden ja MAL-sopimuksen kanssa. 
 
Hyvä saavutettavuus, toimiva yhdyskuntarakenne, kasvun tukeutuminen joukkoliikenteeseen ja 
digitalisaation hyödyntäminen nostetaan esiin strategiassa. Digitalisaation hyödyntämistä mm. 
liikennejärjestelmätyössä päästötavoitteisiin pääsemiseksi on keskeinen kehittämiskohde. 
 
Organisaatiomuutosten myötä tärkeää liikennejärjestelmätyössä on tehokas ja vaikuttava 
toiminta, jossa eri toimijoiden roolit ovat selkeitä ja mahdollista päällekkäistä työtä vältetään. 
 
Neilimo Kari, vuorineuvos 
Kaupunkiseudun strategialuonnosta ohjaa visio. Valinta on perusteltu ja hyvin valittu. 
Visioperusteinen strategia dynamisoi usein strategiatyöskentelyn ja tuo mukanaan selkeän koko 
strategiaa ohjaavan tavoitetilan. Kaupunkiseudun strategialuonnoksessa on ilmeisesti nyt haluttu 
jättää strategiahorisontin aikamäärittely tekemättä, jolloin visio tulee ohjaamaan strategista ja 
operatiivista toimintaa seuraavan vision luontiin saakka. Tehty ratkaisu on kokeilemisen arvoinen. 
 
Kuitenkin strategian visiossa on melko niukasti käsitelty strategian merkitystä alueen asukkaille. He 
kuitenkin lienevät sekä strategian toiminnan kohteita että sen toteuttajia. Mitä visio tarjoaa heille? 
 
Visioperusteinen strategia johtaa kuitenkin kysymään, miksi kaupunkiseudun strategiassa ei ole 
mukana pohdintaa kaupunkiseudun kuntayhtymän mission, toiminta-ajatuksen, mahdollisesta 
muuttumisesta strategiahorisontissa. Strategisissa verkostoissa, ekosysteemeissä, eri toimijoiden 
roolien ja tehtävien sekä yhteistoiminnan pelisääntöjen määrittelyjen merkitys kasvaa. Verkostot 
täsmentyvät ja jäsentyvät. Tässä strategialuonnoksessa nämä analyysit ovat jääneet kovin niukalle 
huomiolle. 
 
Päätavoitteiden jaottelu osatavoitteisiin on selkeästi tehty, mutta on kuitenkin vielä tarpeellista 
pohtia, onko nyt strategialuonnoksessa esitetyt alajaot kaikkein keskeisimmät. Strategiasta 
puuttuu uusia innovaatioita hyödyntävien kasvuyritysten merkitys sekä myöskin strategian 
kannalta ehkä tärkein – kaupunkiseudun kuntayhtymän oma rooli alueen ekosysteemin luonnissa.  
 
Kokonaisuutena strategialuonnos on ilahduttavan tiivis ja hyvin jäsennelty. Muutamilla korjauksilla 
siitä saadaan vielä parempi väline ohjaamaan alueen seutuyhteistyötä uudessa sote-maailmassa, 
jossa kuntien tehtävät painottuvat yhä enemmän elinvoimakuntamallin suuntaan. Myös 
monikulttuurisuus tulee kokea tulevaisuuden voimavarana. 
 
Pirkanmaan ELY-keskus 
Strategian uudistaminen on tärkeää seudun yhteisen tahtotilan vahvistamiseksi kiristyvässä 
kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. 
Esille tulee nostaa kaikkein keskeisimpiä tavoitteita, joissa seudun tulee onnistua kilpailukyvyn 
varmistamiseksi. Erityisesti kansainvälistymisen edistämisessä tavoitteeksi tulee saavutettavuuden 
lisäksi vahvasti asettaa yritysten ja tutkimuksen kansainvälistymisen ja viennin tukeminen. 
 



 

 

Kasvun kestävään rakenteeseen olisi syytä asettaa tavoitteita koskemaan myös seudullisia 
energiakysymyksiä ja aktiivista toimintaa esim. materiaalien ja ravinteiden kierrätyksessä ja 
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.  
 
Elinympäristön monipuolisuus ja sen tarjoama arjen laatu on yhä useammin keskeinen 
ominaisuus, kun kilpaillaan työvoimasta ja yrityksistä. 
 
Yhteistoiminnan kehittäminen: mikä on seudun ja sen kuntien rooli tulevaisuudessa, muuttaako 
maakuntauudistus toimintamallia ja mikä on muiden toimijoiden rooli seudullisten strategisten 
tavoitteiden toteuttamisessa.  
 
Vireä yhteisö tarvitsee myös osaavia osallistujia. Myös seututyön osalta tulisi löytää keinoja tukea 
osallistavaa suunnittelua ja sen kautta syntyvää tasapainoista yhdyskuntakehitystä.  
 
Strategiassa asetettuja tavoitteita tulisi edelleen kirkastaa ja konkretisoida alueen vahvuuksista, 
ominaispiirteistä ja haasteista lähtien. Jatkotyössä tulisi ottaa huomioon muiden seudulla 
toimivien organisaatioiden mahdollisuudet edistää strategian tavoitteita ja kytkeä organisaatiot 
selkeästi mukaan kaupunkiseudun kehitystyöhön. 
 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy (PJH) 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n näkökulmasta strategialuonnoksessa esitetyt pääviestit ja tavoitteet 
ovat hyviä ja seudun vahvuuksista lähteviä. PJH haluaa kuitenkin nostaa esiin seuraavia 
näkökohtia, joita olisi tarpeen ottaa huomioon strategian jatkokehittämisessä. 
 
Strategialuonnoksessa julkisten toimijoiden ja elinkeinoelämän yhteistyö avoimilla 
innovaatioalustoilla on sisällytetty kilpailukykyä lisääviin toimenpiteisiin. Tästä hyvänä esimerkkinä 
ovat seudulliset, kehittyvät kiertotalouskeskukset Tampereen Tarastenjärvellä ja Nokian 
Kolmenkulman ECO3-alueella.  
 
Kuntalaisen ja ympäristön kannalta paras jätehuolto (kriittinen infra/välttämättömyyspalvelu) 
toteutetaan siten, että kokonaisuus on julkisen toimijan hallinnassa, käyttämällä parasta 
saatavissa olevaa tekniikkaa ja yhteistyössä alan yksityisten toimijoiden kanssa. 
 
Pirkanmaan liitto (luonnos/maakuntahallituksessa 12.12.) 
Strategia on valmisteltu tilanteessa, jossa seudun kunnat valmistautuvat vahvistuvan 
elinvoimaroolinsa haltuun ottamiseen ja etsivät uudenlaista työnjakoa ja yhteistyötä 
maakuntauudistuksen myötä syntyviin uusiin maakuntaorganisaatioihin. Nimenomaan 
elinvoimakysymyksiin keskittyessään strategia onkin hyvä avaus maakuntakehyksessä tapahtuvaan 
kaupunkiseudun kehittämistyöhön. Se on ilmeisesti koko Suomenkin mitassa ensimmäisiä 
strategisen tason asiakirjoja, joissa kuntien elinvoimatehtävää on hahmotettu operatiivisiksi 
kehittämissisällöiksi. 
 
Monet maakunnan ja kaupunkiseudun strategioiden kehittämisaiheet edustavat samankaltaista 
käsitystä alueiden kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden tekijöistä. Yllättävää siksi onkin, että 
kaupunkiseudun strategia ei nosta esiin kestävyyden ja vihreän kasvun teemaa, joka voisi 
Tampereen seudun osaamispohjaan kytkettynä tuoda seudulle merkittäviä kilpailuetuja. 
 



 

 

Pirkanmaan liitto katsoo ”Tulevaisuuden kaupunkiseutu” –strategian antavan perustellut ja 
johdonmukaiset suuntaviivat Tampereen kaupunkiseudun lähivuosien elinvoimakehittämiselle. 
Liitolla ei ole huomautettavaa strategian pääviesteihin tai tavoitteisiin. 
 
Pirkanmaan Yrittäjät 
Lausunnossa korostetaan yrittäjien merkitystä alueen kilpailukyvylle. Maakuntauudistu nähdään 
uutena mahdollisuutena kunnille, jotka voivat erityisesti keskittyä elinvoima- ja 
kilpailukykytehtäviin.  
 
Kaikkiaan lausunnossa todetaanPirkanmaan Yrittäjät ja Tampereen kaupunkiseudun 
yrittäjäyhdistykset näkevät Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategialuonnoksessa useita hyviä 
avauksia Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Strategiassa asetetut 
tavoitteet ovat kannatettavia ja kiitämme strategialuonnoksen yritysnäkökulmaa sekä erityisesti 
hankintojen huomioimista aluetalouden vahvistamisessa ja innovatiivisten hankintojen lisäämistä 
kilpailukyvyn edistämiseksi. 
 
 
Pirkkalan Vasemmistoliitto 
Monipuolinen elinkeinorakenne: Kuntien pitäisi ennen muuta edistää ihmisten terveyttä ja 
hyvinvointia, mikä SOTE-ratkaisujen valossa tarkoittaa ennen muuta ennaltaehkäisevää terveys- ja 
hyvinvointityötä, jolla lasten, nuorten, naisten, maahanmuuttajien, ikääntyvien, vanhusten, 
vammaisten ja työttömien suhteellista asemaa parannetaan. 
 
Aluetaloutta vahvistava yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikka: Mieluummin edistetään työllisyysasteen 
nousua (subjektiivinen päivähoito-oikeus liittyy tähänkin). Yritystoiminnan edellytyksiä kehitetään 
koulutusta ja innovaatiotoimintaa parantamalla. Hankinnat ovat tässä yhteydessä tärkeä kohta, 
koska julkisilla hankinnoilla on joko suuri tai hyvin suuri (paljon ulkoistettua palvelutuotantoa) 
merkitys aluetaloudelle. 
 
Toimiva yhdyskuntarakenne: Joukkoliikenne voisi olla vahvemminkin ilmaistu. Palvelujen hyvä 
saavutettavuus on tärkeää maantieteellisesti. 
 
Rajaton sijoittumisalue (epämääräinen käsite): Kansainvälisen tason toimijoiden 
houkuttelevuuden näkökulmasta kaupunkiseudun sisällä ei varmaan ole suuria eroja, kun Tampere 
(keskusta, Hervanta, Tays/Medipolis) on se keskeisin houkutin. 
 
Tasapainoiset asuntomarkkinat: Kaavoituksen tavoite on oikea (riittävä, monipuolinen, laadukas 
asuntotuotanto). Vuokra-asuntotuotannon kohdalla yhdessä on hyvä sana kaupunkiseutua 
ajatellen. Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon rinnalle nostettava sosiaalinen 
asuntotuotanto, jotta asumisessa otettaisiin eri ihmisryhmät paremmin huomioon. Vuokra-
asumisen ohjaaminen joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen läheisyyteen kalskahtaa ikävästi 
sosiaalisen segregaation tuottamiselta.  
 
Helppo asiointi: Palvelujen digitalisaation pitää hyödyttää myös kielellisesti, kulttuurisesti ja 
sosiaalisesti monipuolistuvaa yhteisöä, jossa on myös niitä, jotka tarvitsevat tukea palvelujen 
tarpeen tunnistamiseen ja palvelujen käyttämiseen. Digitalisaatio ei saa siis olla vain julkisten 



 

 

menojen säästöä varten. Kaikkia julkisia palveluja ei voi viedä verkkoon, vaan tarvitaan osaavaa, 
henkilökohtaista, yksilön kohtaamiseen perustuvaa palvelua. 
 
Aktiiviset toimijat (seutuorganisaation oman tontin puolustamista): Tästä puuttuu laajempi 
inhimillisen pääoman kasvattamisen näkökulma, joka syntyy kattavan ja laadukkaan 
varhaiskasvatuksen, peruskoulun, ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen avulla ja johon 
saumatta liittyvät hyvät ja eriarvoistamattomat terveys- (myös mielenterveys-), sosiaali- ja 
kulttuuripalvelut. 
  
 
 
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) 
Strategiassa voitaisiin tuoda esille kaupunkiseudun rikkaan kulttuuri- ja palvelutarjonnan merkitys 
vetovoimaisen työ-, opiskelu- ja elinympäristön yhtenä tukipilarina. Lisäksi strategiaan voitaisiin 
lisätä turvallisuus strategiseksi vetovoimatekijäksi, sillä alueellamme sijaitsee valtakunnallinen 
turvallisuusosaamisen keskittymä. Kolmas tärkeä vetovoimatekijä on mielestämme alueemme 
erittäin monipuolinen hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalveluiden koulutus ja osaaminen, mikä on 
luonut Tampereen seudusta kansallisesti erittäin merkittävän terveysteknologian 
osaamiskeskittymän. Ainoastaan taustamateriaalissa mainitaan koulutus, kulttuuri ja terveysala, 
mutta itse strategiasta nämä puuttuvat. 
 
Tampereen polkupyöräilijät  
Strategian tavoitteista Aktiiviset toimijat ja Eheä yhdyskuntarakenne tukevat tavoitteitamme. 
Strategian toteutumisen seuranta on kuitenkin mahdotonta, jos strategian tavoitteille ei aseteta 
mittareita. 
 
Toivomme myös, että strategiaa pohditaan suhteessa maamme hallituksen liikennestrategiaan, 
jossa tavoitteeksi on asetettu 30 prosentin lisäys pyöräilyyn. Samoin seudun vuoden 2010 
ilmastostrategian kytkeytyminen seutustrategiaan jää kovin ohueksi. 
 
 
Tredea 
Tulevaisuuden kaupunkiseutu –strategia on kattava kokonaisuus. Strategian pääviestit sekä 
tavoitteet vastaavat Tampereen kaupunkiseudun kehitystarpeisiin. ”Kasvulle kestävä rakenne” ja 
”Vireä yhteisö” ovat toisiaan tukevia pääviestejä. Pääviestien sisään kirjatut tavoitteet ovat 
oikeansuuntaisia ja antavat kehyksen kaupunkiseudun kasvua tukeville toimenpiteille. 
Tulevaisuuden kaupunkiseutu –strategian lisää kilpailukykyä -pääviesti on yhtenäinen Tredean 
fasilitoiman seudullisen elinkeino-ohjelman kanssa ja vahvistaa siten yhteistä näkemystä 
seudullisesta kehittämisestä. Visio antaa hyvän suunnan yhteisen näkemyksen toteuttamiselle. 
Näemme myös tärkeänä, että kaupunkiseudun toimijoiden välisen yhteistyön merkitys sekä tuleva 
maakuntauudistus on huomioitu strategialuonnoksessa. 
 
 
 
  



 

 

WWW-LOMAKKEELLA SAADUT AVOIMET KOMMENTIT 
 
Strategiassa on hyviä tulevaisuuselementtejä, mutta yhtäkkiä sieltä töksähtää vireys. Googlaamalla 
"vireä kunta" pääsee hakutuloksissa joukkoon Karvia, Halsua, Honkajoki, Muonio, Miehikkälä ja 
Rautavaara. Olisiko modernille ratikkaseudulle jotain parempaa kuvausta? 
 

 
Strategian tavoitteissa olisi hyvä mainita turvallisuus, vaikka asia nykyisellään vaikuttaakin 
itsestäänselvyydeltä. Monet ulkomaalaiset osaajat valitsevat asuinalueenseen 
kaupunkiseutumme, koska meillä on toimiva ja turvallinen yhteiskuntarakenne. Sopiva kohta voisi 
olla toimivan yhdyskuntarakenteen painotuksissa. T. Jussi H. 
 

 
Toinen juttu tuli mieleen. Olemme rakennelleet reilut parisenkymmentä paritalohuoneistoa 
Vuorekseen. Kolmessa asukkaat ovat ulkomaalaisia. Globaaleissa yrityksissä työskentelevät 
henkilöt voivat valita sijoituspaikkansa lähes mistä tahansa. He ovat valinneet Tampereen 
kaupunkiseudun, koska täällä on hyvä ja turvallinen elinympäristö yhdistettynä laadukkaaseen 
koukutusjärjestelmään. Toivoisin, että uudessa seutustrategiassa rohkeasti Tuotaisiin esille 
kansainvälisestikin hyvä asemamme, unohtamatta englanninkielistä tiivistelmää strategiasta - 

vaikkapa strategialehdykän takasivulla😊 

 

 

Voisiko elinkeinopainotukset olla jotenkin paremmin valikoituja ja selkeästi kohdennettuja? 
Monipuolisuus on itsestään selvyys kaupungeissa. Aluetalouden vahvistaminen hankinnoilla ei 
oikein avaudu, mitä tarkoittaa.. Vireys kalskahtaa vähän vanhanaikaiselle, missäs kuntiin jäävä 
sivistystehtävä?? 
 

 
Tärkein uudistus olisi Tampereen ja ympäristökuntien kuntaliitos. Nurkkakuntainen ajattelu ja 
omien luottamusmiespaikkojen varjelu huonontaa tuottavuutta. Kaikki saman päätöksentekoon 
alle vaan ja hommat rullaamaan. Siinä olis hyvä strategia. 
 

 
Työllisyydenhoito ei toimi. Kaupungit, näyttäkää johtajuutta. Homma pitää saada toimimaan. 
Kaikkea TE-toimiston johtoryhmän tuottamaa tietoa ei pidä uskoa. Kyseenalaistakaa ja haastakaa. 
Ongelmissa ei ole kyse työttömyysturvalaista tai sen yksittäisistä pykälistä vaan 
toimintakulttuurista ja siitä ettei ole prosesseja ja ohjeistuksia asiakaspalvelun laadun 
varmistamiseksi. 
 
  







 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 

Seutujohtaja Päivi Nurminen 

Tampere 

 

 

LAUSUNTO STRATEGIALUONNOKSESTA ”TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUTU” 

 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän strategialuonnos on valmisteltu strategiaprosessissa, 

joka on ollut osallistava. Strategiaa on työstetty työpajoissa ja seminaareissa alueen kuntajohdon 

sekä virkamiesten toimesta. Lisäksi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän sidosryhmille ja 

alueen päättäjille on strategiatyön käynnistyessä suunnattu kysely, jonka avulla on pyritty 

keräämään informaatiota strategiatyötä varten. Pidän strategista prosessia hyvin suunniteltuna ja 

toteutettuna. Ehkä kuitenkin strategiaprosessin työpajoihin ja seminaareihin olisi ollut hyödyllistä 

ottaa mukaan toimijoita kaupunkiseudun kuntayhtymän ulkopuolelta mm. yrityksistä ja 

valtionhallinnon organisaatioista. Näin olisi voitu jo strategiaprosessin alkuvaiheessa saada 

mukaan strategian toteuttamisen kannalta keskeisiä toimijoita sekä luonnollisesti myös uusia 

näkökulmia strategian valmisteluun. 

Kaupunkiseudun strategialuonnosta ohjaa visio. Valinta on perusteltu ja hyvin valittu. 

Visioperusteinen strategia dynamisoi usein strategiatyöskentelyn ja tuo mukanaan selkeän koko 

strategiaa ohjaavan tavoitetilan. Kaupunkiseudun strategialuonnoksessa on ilmeisesti nyt haluttu 

jättää strategiahorisontin aikamäärittely tekemättä, jolloin visio tulee ohjaamaan strategista ja 

operatiivista toimintaa seuraavan vision luontiin saakka. Tehty ratkaisu on kokeilemisen arvoinen. 

Strategialuonnoksen visio on tulevaisuuteen suuntautuva ja yhteistyöhön sekä toimimaan 

houkutteleva. Se on varsin onnistuneella tavalla muotoiltu. Kuitenkin strategian visiossa on melko 

niukasti käsitelty strategian merkitystä alueen asukkaille. He kuitenkin lienevät sekä strategian 

toiminnan kohteita että sen toteuttajia. Mitä visio tarjoaa heille?   

Visioperusteinen strategia johtaa kuitenkin kysymään, miksi kaupunkiseudun strategiassa ei ole 

mukana pohdintaa kaupunkiseudun kuntayhtymän mission, toiminta-ajatuksen, mahdollisesta 

muuttumisesta strategiahorisontissa. On aiheellista analysoida myös kaupunkiseudun 

kuntayhtymän toiminta-ajatuksen mahdollista muuttumista toimintaympäristön suurten 

muutosten seurauksena. Kaupunkiseudun kuntayhtymä on toimintamalliltaan strateginen 

verkosto ja tulevaisuudessa strategisissa verkostoissa, ekosysteemeissä, eri toimijoiden roolien ja 

tehtävien sekä yhteistoiminnan pelisääntöjen määrittelyjen merkitys kasvaa. Verkostot 

täsmentyvät ja jäsentyvät. Tässä strategialuonnoksessa nämä analyysit ovat jääneet kovin niukalle 

huomiolle. 

Strategia sisältö, substanssi, tiivistyy kolmeen pääkohtaan, jotka ovat: Lisää kilpailukykyä, kasvulle 

kestävä rakenne ja vireä yhteistyö. Strategiset tavoitteet yhdistyvät keinoina visioon. Lisää  

 



 

 

kilpailukykyä -tavoite lienee jonkinlainen päätavoite, vaikka tavoitteet ovat kaikki tärkeitä. Kasvulle 

on oltava kestävä rakenne ja yhteistyön pitää olla vireää, jos halutaan lisää kilpailukykyä. 

Päätavoitteiden jaottelu osatavoitteisiin on selkeästi tehty, mutta on kuitenkin vielä tarpeellista 

pohtia, onko nyt strategialuonnoksessa esitetyt alajaot kaikkein keskeisimmät. Strategiasta 

puuttuu uusia innovaatioita hyödyntävien kasvuyritysten merkitys sekä myöskin strategian 

kannalta ehkä tärkein – kaupunkiseudun kuntayhtymän oma rooli alueen ekosysteemin luonnissa. 

Ekosysteemi ja sen toimintamalli on juuri se alusta, jolla strategiatavoitteita voidaan saavuttaa.  

Kaupunkiseudun kuntayhtymän missio on juuri tällä alueella. 

Myös digitaalisuuden merkitystä on strategiassa käsitelty melko niukasti. 

Strategian joitakin keskeisiä käsitteitä olisi hyvä vielä tarkentaa. Esimerkiksi ”lisää kilpailukykyä”-

tavoite on epämääräinen. Tarkoitetaanko tällä lisää kilpailukykyä alueen yrityksille vai alueen 

kilpailukykyä muihin alueisiin verrattuna?  

Kokonaisuutena strategialuonnos on ilahduttavan tiivis ja hyvin jäsennelty. Muutamilla korjauksilla 

siitä saadaan vielä parempi väline ohjaamaan alueen seutuyhteistyötä uudessa sote-maailmassa, 

jossa kuntien tehtävät painottuvat yhä enemmän elinvoimakuntamallin suuntaan. 

 

Kangasala 27.11.2016 

  

Kari Neilimo 
vuorineuvos, taloustiet. tri 

General Executive MBA -ohjelman johtaja, 

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto 

 











 
 
 
 
 

 
 
Kokouspäivämäärä 
 

 

 
 
 
 
 

PL/199/05.00.04/2016 

 § PL/199/05.00.04/2016  LAUSUNTO SEUTUSTRATEGIASTA 
 
 Tampereen kaupunkiseutu pyytää 27.10.2016 päivätyllä kirjeellään lausuntoa ”Tu-

levaisuuden kaupunkiseutu”-strategiansa luonnoksesta, joka on seutuhallituksen 
ohjaamana valmisteltu linjaus kaupunkiseudun kehittämiselle. Lausuntoa pyyde-
tään 28.11.2016 mennessä, ja strategian viimeistely tapahtuu lausuntokierroksen 
viestien perusteella. 

 
 Strategia muodostuu varsinaisesta strategiadokumentista sekä sen liitetiedostona 

toimitetusta tausta-aineistosta. Strategian mukaan Tampereen kaupunkiseudun tu-
levaisuuden visio on ”Tampereen kaupunkiseutu – yhdessä tekemisen edelläkävi-
jä, kansainvälinen älykkään kasvun keskus”. Strategian sisältö muodostuu kolmes-
ta painoalueesta ”lisää kilpailukykyä”, ”kasvulle kestävä rakenne” ja ”vireä yhteisö”. 
Näitä tarkennetaan tavoitteita ja toimintaa kuvaavilla määrittelyillä. Lisäksi strate-
giassa kuvataan seutuyhteistyön pelisäännöt: avoimuus ja luotettavuus, hyöty, ak-
tiivisuus sekä maakuntayhteistyö. Tausta-aineistossa esitellään merkittävimmät 
muutosilmiöt, kaupunkiseudun aluekehityksen kuva sekä vahvuudet ja heikkoudet 
ja perustellaan niiden kautta tehdyt sisällölliset strategiavalinnat. 

  
Strategia on valmisteltu tilanteessa, jossa seudun kunnat valmistautuvat vahvistu-
van elinvoimaroolinsa haltuun ottamiseen ja etsivät uudenlaista työnjakoa ja yh-
teistyötä maakuntauudistuksen myötä syntyviin uusiin maakuntaorganisaatioihin. 
Nimenomaan elinvoimakysymyksiin keskittyessään strategia onkin hyvä avaus 
maakuntakehyksessä tapahtuvaan kaupunkiseudun kehittämistyöhön. Se on il-
meisesti koko Suomenkin mitassa ensimmäisiä strategisen tason asiakirjoja, jois-
sa kuntien elinvoimatehtävää on hahmotettu operatiivisiksi kehittämissisällöiksi. 

 
”Tulevaisuuden kaupunkiseutu” –strategia on pelkistetyn tiivis ja helppolukuinen 
kokonaisuus. Keskeiset elinvoimakehittämisen osa-alueet on hahmotettu selkeäs-
ti. Strategian sisältöjen kuvaus on jätetty sen verran ylätasoiseksi, että toteutus-
toimenpiteet ja -päätökset voidaan joustavasti suunnitella ja valmistella käytän-
nössä tarkentuvien mahdollisuuksien mukaan. Useimmat tavoitteet on kuitenkin 
esitetty riittävällä tarkkuudella, jotta niiden toteutumista voidaan haluttaessa seura-
ta ja arvioida. 

 
Pirkanmaan maakuntastrategia ”Rohkee, mutta sopii sulle!” on vuodelta 2014, ja 
se on tarkoitus uudistaa vuoden 2017 aikana. Myös tähän työhön kaupunkiseudun 
strategia antaa arvokkaan panoksen kuvatessaan maakunnan ydinalueen lähivuo-
sien kehitystähtäimen. Tätä keskustelua kaupunkiseudun ja liiton on hyvä jatkaa 
strategian pohjalta. Maakuntastrategiassa on jatkossakin aikomus säilyttää tee-
moina ”välkky, ehyt, kestävä ja saavutettava Pirkanmaa”, ja näihin kaupunkiseu-
dun strategiset aikomukset sopivat ongelmitta. Monet maakunnan ja kaupunkiseu-
dun strategioiden kehittämisaiheet edustavat samankaltaista käsitystä alueiden 
kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden tekijöistä. Yllättävää siksi onkin, että kaupunki-
seudun strategia ei nosta esiin kestävyyden ja vihreän kasvun teemaa, joka voisi 
Tampereen seudun osaamispohjaan kytkettynä tuoda seudulle merkittäviä kilpai-
luetuja. 

  
Pirkanmaan liitto katsoo ”Tulevaisuuden kaupunkiseutu” –strategian antavan pe-
rustellut ja johdonmukaiset suuntaviivat Tampereen kaupunkiseudun lähivuosien 
elinvoimakehittämiselle. Liitolla ei ole huomautettavaa strategian pääviesteihin tai 
tavoitteisiin. 

 
Päätösesitys. Maakuntahallitus antaa ylläesitetyn lausuntonaan ”Tulevaisuuden kaupunkiseutu”- 

strategiasta. 
 
Päätös.  
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Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 

Satakunnankatu 18 A 

33210 Tampere 

kirjaamo@tampereenseutu.fi 

 

 

Viite: Lausuntopyyntö 27.10.2016 

Pirkkalan Vasemmistoliitto r.y:n lausunto seutustrategialuonnoksesta 
”Tulevaisuuden kaupunkiseutu” 

 

Pirkkalan Vasemmistoliitto r.y. on arvioinut strategialuonnosta siitä näkökulmasta, miten 

strategiset tavoitteet vaikuttavat hyvinvoinnin jakaantumiseen. Tästä näkökulmasta 

merkitystä on mm. sillä, miten strategia vaikuttaa ihmisten elinoloihin, terveyteen, 

koulutukseen ja inhimilliseen pääomaan. Strategian onnistuneisuutta mittaavat em. 

lähtökohdasta katsoen mm. terveys- ja koulutuserojen suuruus eri ihmisryhmien välillä ja 

toimeentulo-ongelmista tai asunnottomuudesta kärsivien määrä tulevaisuudessa 

verrattuna nykytilaan. Nämä näkökohdat tulisi sisällyttää strategian seurantaan. 

Kannanotot strategialuonnokseen aihealueittain: 

Visio ei juuri kerro mitään hyvinvointinäkökulmasta, mutta älykkääseen kasvuun pitää 

sisältyä sosiaalisesti ja kulttuurisesti älykäs kasvu myös (ei vain taloudellinen kasvu). 

Lisää kilpailukykyä -tavoite 

- monipuolinen elinkeinorakenne -kohta: mitä tarkoittaa, kun seutuhallinto ja 

kunnat edistävät ... terveys- ja hyvinvointitoimialaa? Kuntien pitäisi ennen 

muuta edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, mikä SOTE-ratkaisujen 

valossa tarkoittaa ennen muuta ennaltaehkäisevää terveys- ja 

hyvinvointityötä, jolla lasten, nuorten, naisten, maahanmuuttajien, ikääntyvien, 

vanhusten, vammaisten ja työttömien suhteellista asemaa parannetaan. Tämä 

tuottaa pidemmällä tähtäimellä myös parhaan taloudellisen tuloksen.  

mailto:kirjaamo@tampereenseutu.fi
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- aluetaloutta vahvistava yrittäjyys- ja työllisyyspolitiikka -kohta: edistettävien 

ja kehitettävien asioiden järjestys tulisi olla toisenlainen. Ehdotuksen 

mukainen yrittäjyyden edistäminen johtaa todennäköisesti suorien ja 

piiloyritystukien lisääntymiseen, mihin ei julkisten toimijoiden pidä mennä. Eli 

mieluummin edistetään työllisyysasteen nousua (subjektiivinen päivähoito-

oikeus liittyy tähänkin). Yritystoiminnan edellytyksiä kehitetään koulutusta ja 

innovaatiotoimintaa parantamalla. 

- em. kohta: hankinnat ovat tässä yhteydessä tärkeä kohta, koska julkisilla 

hankinnoilla on joko suuri tai hyvin suuri (paljon ulkoistettua palvelutuotantoa) 

merkitys aluetaloudelle. 

Kasvulle kestävä rakenne -tavoite 

- toimiva yhdyskuntarakenne -kohta on sinällään oikeansuuntainen. 

Joukkoliikenne voisi olla vahvemminkin ilmaistu. Palvelujen hyvä 

saavutettavuus on tärkeää maantieteellisesti.  

- rajaton sijoittumisalue jää aika hämäräksi, mitä sillä tavoitellaan. 

Kansainvälisen tason toimijoiden houkuttelevuuden näkökulmasta 

kaupunkiseudun sisällä ei varmaan ole suuria eroja, kun Tampere (keskusta, 

Hervanta, Tays/Medipolis) on se keskeisin houkutin. 

- tasapainoiset asuntomarkkinat -kohta: miksi vain asuntomarkkinat-

näkökulma? Asuminen on paljon muutakin kuin markkinoita ja 

markkinatoimijoita. Kaavoituksen tavoite on oikea (riittävä, monipuolinen, 

laadukas asuntotuotanto). Vuokra-asuntotuotannon kohdalla yhdessä on 

hyvä sana kaupunkiseutua ajatellen. Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon 

rinnalle nostettava sosiaalinen asuntotuotanto, jotta asumisessa otettaisiin eri 

ihmisryhmät paremmin huomioon. Väestön kasvu ei ole vain nuorten, 

terveiden ja hyvin työllistyvien ihmisten määrän kasvua. Vuokra-asumisen 

ohjaaminen joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen läheisyyteen kalskahtaa 
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ikävästi sosiaalisen segregaation tuottamiselta. Asuinalueiden eriytymistä eri 

yhteiskuntaluokkien suhteen emme halua tukea. 

Vireä yhteisö -tavoite 

- helppo asiointi -kohta: palvelujen digitalisaation pitää hyödyttää myös 

kielellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti monipuolistuvaa yhteisöä, jossa on 

myös niitä, jotka tarvitsevat tukea palvelujen tarpeen tunnistamiseen ja 

palvelujen käyttämiseen. Digitalisaatio ei saa siis olla vain julkisten menojen 

säästöä varten. Julkisten toimijoiden (seutuorganisaatio ja kunnat) soisi 

muistavan myös, että on paljon sellaisia palveluja, joita ei voi viedä verkkoon, 

vaan joissa tarvitaan osaavaa, henkilökohtaista, yksilön kohtaamiseen 

perustuvaa palvelua. 

- aktiiviset toimijat -kohta: seutuorganisaation oman tontin puolustamista. 

 - tästä puuttuu laajempi inhimillisen pääoman kasvattamisen näkökulma, joka 

syntyy kattavan ja laadukkaan varhaiskasvatuksen, peruskoulun, ammatillisen 

ja korkea-asteen koulutuksen avulla ja johon saumatta liittyvät hyvät ja 

eriarvoistamattomat terveys- (myös mielenterveys-), sosiaali- ja 

kulttuuripalvelut.  

 

Jouni Kallioluoma   Marketta Hyvärinen 

Jouni Kallioluoma   Marketta Hyvärinen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 



                                                                                        
            

      1.12.2016 
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LAUSUNTO TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUTU –STRATEGIAN LUONNOKSESTA 
 
 
Pirkanmaan Yrittäjät ja Tampereen kaupunkiseudun yrittäjäyhdistykset näkevät Tulevaisuuden kau-
punkiseutu -strategialuonnoksessa useita hyviä avauksia Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaisuu-
den kehittämiseksi. Strategiassa asetetut tavoitteet ovat kannatettavia ja kiitämme strategialuon-
noksen yritysnäkökulmaa sekä erityisesti hankintojen huomioimista aluetalouden vahvistamisessa ja 
innovatiivisten hankintojen lisäämistä kilpailukyvyn edistämiseksi.   
 
Kaupunkiseudun kilpailukyvyn edistämisessä näemme eritoten lentokentän ja kansainvälisten suo-
rien lentoyhteyksien kehittämisen ensiarvoisen tärkeänä. Näemme tärkeänä myös kaupunkiseudun 
joukkoliikenteen, erityisesti laajemman lähijunaliikenteen kehittämisen yritysten sijoittumisen ja 
työvoiman vapaan liikkumisen näkökulmasta.  
 
Strategian tausta-aineistossa on Kasvulle kestävä rakenne –osiossa mainittu yrittäjätyytyväisyys, 
joka olisi syytä nostaa näkyviin myös strategiaan. Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaisuuden ta-
kaavat toimivat yritykset. Kaupunkiseudun kunnissa on yhteensä 18.750 pientä ja keskisuurta yri-
tystä, jotka työllistävät noin 54.500 työntekijää. Kunnallisveroja näiden yritysten kautta kanavoituu 
seudun kunnille yli 312 miljoonaa euroa. Yrittäjätyytyväisyys on ensiarvoisen tärkeää uusien yritys-
ten syntymiselle ja yritysten pysyvyydelle, ja sitä kautta kuntien elinvoimaisuudelle. Yritystyytyväi-
syyteen vaikuttavat monet asiat, mutta erityisesti haluamme mainita kuntien toiminnan asiakasläh-
töisyyden, joka ei kuitenkaan tule selkeästi esille strategialuonnoksessa. 
 
Olemme eri mieltä strategian tausta-aineistossa mainitusta pyrkimyksestä päästä eroon kuntien kes-
kinäisestä kilpailusta. Näemme, että seudun kunnilla tulee olla pientä kilpailua alueelle sijoittuvista 
ja alueella toimivista yrityksistä ja asukkaista. Rakentavaa yhteistyötä voidaan tästä huolimatta ke-
hittää kaupunkiseudun kuntien kesken esimerkiksi kansainvälistymisessä ja kilpailla silti yhtenä rin-
tamana muiden kaupunkiseutujen kesken. 
 
Strategian tausta-aineistossa maakuntauudistus nähdään uhkakuvana kunnille. Tässä asiassa olemme 
eri mieltä. Maakuntauudistus tuo kunnille mahdollisuuden keskittyä nykyistä paremmin elinvoimate-
kijöidensä kehittämiseen.  Tehtävien siirtyminen kunnilta maakunnille muuttaa kunnan toiminnan 
painopistettä enemmän elinvoiman edellytysten parantamiseen.  
 
 
 
Pirkanmaan Yrittäjät ry 
 
 
 
 
Marko Keski-Sikkilä 
elinkeinoasioiden päällikkö 
puh. 050 449 7969 
marko.keski-sikkila@yrittajat.fi 
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Lausuntopyyntö 27.10.2016 
 
TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUTU –STRATEGIAN LUONNOS 
 
 Tulevaisuuden kaupunkiseutu –strategian tausta-aineistossa puhutaan 

useassa kohdassa virheellisesti Tampereen uudesta yliopistoyhteisöstä, 
kun pitäisi puhua korkeakouluyhteisöstä, mihin luetaan mukaan myös 
Tampereen ammattikorkeakoulu. Vaihtoehtoisesti voidaan puhua Tampe-
reen korkeakouluyhteistyöstä. 

 
 Strategiassa voitaisiin tuoda esille kaupunkiseudun rikkaan kulttuuri- ja pal-

velutarjonnan merkitys vetovoimaisen työ-, opiskelu- ja elinympäristön yh-
tenä tukipilarina. Lisäksi strategiaan voitaisiin lisätä turvallisuus strate-
giseksi vetovoimatekijäksi, sillä alueellamme sijaitsee valtakunnallinen tur-
vallisuusosaamisen keskittymä. Kolmas tärkeä vetovoimatekijä on mieles-
tämme alueemme erittäin monipuolinen hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspal-
veluiden koulutus ja osaaminen, mikä on luonut Tampereen seudusta kan-
sallisesti erittäin merkittävän terveysteknologian osaamiskeskittymän. Ai-
noastaan taustamateriaalissa mainitaan koulutus, kulttuuri ja terveysala, 
mutta itse strategiasta nämä puuttuvat. 

 
  
 
 
 
 Markku Lahtinen 
 rehtori, toimitusjohtaja 
 Tampereen ammattikorkeakoulu 
 
 



TAMPEREEN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY  LAUSUNTO 

 

Tampereen kaupunkiseudun seutustrategialuonnos 

 

Tampereen polkupyöräilijät ry kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä.  

Strategian tavoitteista Aktiiviset toimijat ja Eheä yhdyskuntarakenne 

tukevat tavoitteitamme. Strategian toteutumisen seuranta on kuitenkin 

mahdotonta, jos strategian tavoitteille ei aseteta mittareita. 

Toivomme myös, että strategiaa pohditaan suhteessa maamme hallituksen 

liikennestrategiaan, jossa tavoitteeksi on asetettu 30 prosentin lisäys pyöräilyyn. 

Samoin seudun vuoden 2010 ilmastostrategian kytkeytyminen seutustrategiaan jää 

kovin ohueksi. 

 

Tampereella 28.11.2016 

Tampereen polkupyöräilijät ry 

      Lisätietoja:  

Pompo Stenberg, puheenjohtaja  Sakari Kestinen, varapuheenjohtaja  

pj@tarakka.fi, p. +358 50 3521809 kestinen@gmail.com, p. +358 50 3788065 

mailto:pj@tarakka.fi
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Tredea Oy:n lausunto tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategian luonnoksesta 
 
Tulevaisuuden kaupunkiseutu –strategia on kattava kokonaisuus. Strategian pääviestit sekä tavoitteet 
vastaavat Tampereen kaupunkiseudun kehitystarpeisiin. ”Kasvulle kestävä rakenne” ja ”Vireä yhteisö” ovat 
toisiaan tukevia pääviestejä. Pääviestien sisään kirjatut tavoitteet ovat oikeansuuntaisia ja antavat kehyksen 
kaupunkiseudun kasvua tukeville toimenpiteille. Tulevaisuuden kaupunkiseutu –strategian lisää kilpailukykyä 
-pääviesti on yhtenäinen Tredean fasilitoiman seudullisen elinkeino-ohjelman kanssa ja vahvistaa siten 
yhteistä näkemystä seudullisesta kehittämisestä. Visio antaa hyvän suunnan yhteisen näkemyksen 
toteuttamiselle. Näemme myös tärkeänä, että kaupunkiseudun toimijoiden välisen yhteistyön merkitys sekä 
tuleva maakuntauudistus on huomioitu strategialuonnoksessa.  
 
 


