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Aika: 22.3.2019 klo 8.05-9.36 
 
Paikka: HUOM! Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2, Kothen-tila, C-talon 3.krs. 
 
 
Osallistujat:  
Yli-Rajala Juha konsernijohtaja  Tampere, pj. 
Auvinen Oskari kaupunginjohtaja  Kangasala, 2. vpj. 
Joensuu Jaakko  kansliapäällikkö  Pirkkala 
Kuusisto Juha kaupunginjohtaja  Orivesi,  
Linnamaa Reija strategiajohtaja  Tampere 
Nurminen Mikko johtaja   Tampere 
Hirvonen Tuomas  vs. kunnanjohtaja  Vesilahti 
Rämö Heidi  kunnanjohtaja  Lempäälä 
Sorvanto Jarkko  kaupunginjohtaja  Ylöjärvi, 1. vpj. 
Väätäinen Eero  kaupunginjohtaja  Nokia  
varalla: 
Koskela Mikko talousjohtaja   Nokia 
 
Pohjonen Juhani vs. seutujohtaja  esittelijä, TKS 
Juntunen Suvi seutuassistentti  sihteeri, TKS 
 
Kutsutut: 
Lyly Lauri   seutuhallituksen pj.  Tampere 
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49 § AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
8.15-8.20 

Muistio 8.3.2019, liitteenä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu 

Kehätien sisäisten 
maanteiden selvityksen 
eteneminen, tilanne-
katsaus. 

Asiasta on keskustelutilaisuus kaupunkiseudun 
kuntien, kuntayhtymän, Pirkanmaan liiton, Väy-
läviraston ja ELY-keskuksen johdon kesken per-
jantaina 22.3.2019 klo 14-16. 

 

Alueellinen junaliiken-
nepilotti, tilannekat-
saus 

  

Viherrakenteen seudul-
linen yleissuunnitelma, 
hyväksyminen. 

Yleissuunnitelma, kattaa virkistysalue- ja ekolo-
giset verkostot. Poikkeamispäätösten osalta 
työtä tulee jatkaa mm. MAL4-sopimukseen liit-
tyen. 

 

Tilinpäätös vuodelta 
2018 

Seutuhallituksen käsittelyssä 27.3.  

Yhtymäkokouksen 
koolle kutsuminen 

Seutuhallituksen käsittelyssä 27.3.  

Seutupäivän 2019 jär-
jestäminen 

  
 
 

Kuntajohtajakokouksen 
työmatka 13.-
14.6.2019 Tukholmaan 

Valmistelut jatkuvat sovitun aikataulun mukai-
sesti. 

 

Seutuhallitus 27.3.   

Työryhmänostot:   

MASTO ja LJ yhteisko-
kous 6.3.2019 

MAL4-sopimukseen valmistautuminen: Vaiku-
tustenarvioinninkokous 20.3.2019. 

 

 MAL3-sopimuksen seurantakokous pidetään 
23.5.2019. Masto ja LJ aloittavat sopimuksen to-
teutuksen raportoinnin seutuyksikköön, joka ko-
koaa seurantatiedot. Raportin luonnosta käsitel-
lään Maston ja LJ:n seuraavassa kokouksessa 
3.4. Raportti on määrä hyväksyä kokouksessa 
2.5. ja kuntajohtajakokouksessa 15.5.2019. 

 

 Kunnat pääsevät tuomaan esiin parasta tontti-
tarjontaansa Tonttipäivässä 4.4.2019.  Osana 
Masto-työryhmän vuoden 2019 toiminnallisia 
tavoitteita ja MAL4-sopimuksen tueksi pidetään 
Mastolle ja kuntajohtajille asuntopoliittinen se-
minaari 5.4.2019. 
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50 § KESKUSTELU SOTE-UUDISTUKSEN MAHDOLLISISTA JATKOTOIMENPITEISTÄ 
8.20-9.40 

Vs seutujohtaja Pohjonen 
 
Tampereen kaupungin edustajat moderoivat kokouksessa käytävää kes-
kustelua.  
 
Tampereen kaupunki on kutsunut Pirkanmaan kuntien, Pirkanmaan lii-
ton ja sairaanhoitopiirin valtuustojen ja hallitusten varsinaiset puheen-
johtajat, Pirkanmaan kuntajohtajat, sairaanhoitopiirin johtaja, maakun-
tajohtaja, Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtajat ja 
vs. seutujohtajan keskustelutilaisuuteen 4.4.2019 klo 12.00 alkaen.  
 
Alla ovat Tampereen kaupungin ja kuuden suurimman kaupungin tie-
dotteet. 
 
Tampereen kaupungin tiedote 8.3.2019: 
 
”Sote-uudistuksen valmistelutyö hyödynnetään Pirkanmaalla 
Pirkanmaalla edetään nyt vaiheittain kuntien toimintaan pohjautu-
valla mallilla. Lähtökohtana on uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden 
saavuttaminen.  
– Vaikka uudistus kaatui, emme putoa tyhjän päälle, sillä vastuu palve-
luista on yhä kunnilla, jotka kehittävät toimintaa jokapäiväisessä työssä, 
sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly. 
 
Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lylyn mukaan Pirkanmaan kun-
tien ja sairaanhoitopiirin tulee lähteä selvittämään nopeasti palveluiden 
kokoamista nykyistä laajemmalle kokonaisuudelle, joka perustuu kunta-
pohjaiseen malliin. 
 
– Ensivaiheessa on tarkasteltava terveydenhuollon palveluita ja laajaa 
väestöpohjaa vaativia sosiaalihuollon palveluita. Tähän valmisteluun tu-
lisi ohjata kansallisesti rahoitusta vastaavasti kuin nyt maakuntamallin 
valmisteluun, sanoo pormestari Lyly. 
 
– Tulen kutsumaan nopealla aikataululla Pirkanmaan kuntien hallituk-
sen ja valtuuston puheenjohtajan sekä kuntajohtajan keskustelemaan 
vaihtoehdoista. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten eteen on Pirkanmaalla tehty 
vuosien saatossa paljon työtä. Nyt käytössä on siis uusimmat tiedot ja 
hyvät yhteistyöverkostot, joiden pohjalta palveluiden kehittämistä jat-
ketaan. Jatkossa on kuitenkin keskityttävä nimenomaan sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden asiakkaiden tarpeisiin ja palveluiden kehittämiseen yh-
dessä kuntalaisten ja asiakkaiden kanssa. 
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Maakunta- ja sote-uudistus kaatui, koska tehtiin liian isoa hallinnollista 
ratkaisua, uudistustarpeen taustalla olleet yhteiskunnalliset tarpeet jäi-
vät poliittisten intressien jalkoihin. Näin kokonaisuus muuttui liian mo-
nimutkaiseksi. Ihmisten oikeus tasa-arvoiseen hoitoon ja sote-kustan-
nusten kasvun hillitseminen täytyy jatkotyössä tuoda uudelleen uudis-
tamisen perustaksi, sanoo pormestari Lyly.” 
 
Kuuden suurimman kaupungin tiedote 12.3.2019 
 
”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tulee jatkaa asukkaiden tar-
peista lähtien kuntapohjaisesti, hallitusti ja vaiheittain sekä alueelliset 
lähtökohdat huomioon ottaen. 
 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluja tulee rakentaa asukkaiden, ei hallinnon tar-
peisiin  
 
Jo vuosia on pyritty sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden, laadun 
ja yhdenvertaisuuden parantamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
kustannusten kasvun hillitsemiseen. Nykyisen sosiaali- ja terveyspalve-
lujärjestelmän keskeisiä ongelmia ovat ongelmat palveluihin pääsyssä 
sekä erityisesti pienimpien kuntien taloudellinen kantokyky ja liian pieni 
väestöpohja. Uudistamista on toistaiseksi pyritty tekemään liian hallin-
tolähtöisesti - tuloksetta. 
 
Palvelujen parantaminen edellyttää kuuden suurimman kaupungin nä-
kemyksen mukaan keskittymistä jatkossa nimenomaan sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen uudistamiseen, ilman laajamittaista ja muita toimialoja 
koskevaa hallinnon uudelleen järjestämistä. Mittavien kokonaisuudis-
tusten toteuttaminen on yhä vaikeampaa maailman monimutkaistuessa 
ja muutosnopeuden kasvaessa. Koko julkista palvelujärjestelmää, ja sen 
hyvin toimivia osia ei ole syytä remontoida, vaan keskittää tulevalla hal-
lituskaudella kaikki voimavarat todellisten ongelmien ratkaisemiseen. 
 
Lähtökohtina oltava alueelliset ja paikalliset tarpeet, vaiheittaisuus sekä 
kuntapohjaisuus  
 
Palvelujen yhdenvertaisen laadun parantaminen ja järjestäjien kantoky-
vyn vahvistaminen voidaan toteuttaa useammalla eri tavalla. Kuuden 
suurimman kaupungin näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluja 
tulee uudistaa ensi hallituskaudella kuntapohjaisesti, vaiheittain ja alu-
eelliset sekä paikalliset tarpeet huomioon ottaen.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun kokoamista suurem-
piin kokonaisuuksiin on jatkettava hallitusti ja ongelmia korjattava nyky-
järjestelmää kehittämällä sekä hyödyntämällä kunnissa ja maakunnissa 
jo vuosien ajan tehtyä hyvää kehittämistyötä.  
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Kuntapohjainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme on kan-
sainvälisestikin vertaillen toimiva ja kustannustehokas, kaikkine haas-
teineenkin. Sitä on kaupunkien ja alueiden toimesta myös koko ajan uu-
distettu. Työ palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden, tuottavuuden 
sekä asiakas- ja henkilöstökokemuksen parantamiseksi jatkuu keskey-
tyksettä niin kuudessa suurimmassa kaupungissa kuin ympäri maata. 
Tätä uudistustyötä tulee jatkaa, jotta voimme varmistaa kaikille suoma-
laisille laadukkaat ja hyvin toimivat palvelut tulevaisuudessakin. Parhaat 
ja asiakaslähtöiset ratkaisut eivät kuitenkaan edellytä uuden, monimut-
kaisen ja kaukana asukkaista olevan hallintotason rakentamista, vaan 
pikemminkin olemassa olevan järjestelmän vaiheittaista kehittämistä.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tulee jatkaa  
 
Useilla alueilla on jo koottu tai lähdetty kokoamaan järjestämisvastuuta 
suurempiin yksiköihin, esimerkiksi kuntayhtymiin. Tämä omaehtoinen 
kehitystyö voi jatkua välittömästi nykylainsäädännön puitteissa, ja sitä 
kannattaa tukea. Kuuden suurimman kaupungin mukaan tämä edellyt-
täisi myös ohjaavaa lainsäädäntöä vähimmäisasukasmääristä sekä pal-
veluja koskevien valtakunnallisten velvoitteiden asettamista palvelujen 
saatavuudelle ja asiakaskokemukselle, laadulle ja vaikuttavuudelle sekä 
kustannustehokkuudelle. Kehittämisessä tarvitaan lisäksi taloudellisia 
kannustimia. 
  
Näiden velvoitteiden seuraaminen ja johtaminen edellyttävät yhteistä 
kansallista tietopohjaa, jota ei vielä ole ja joka pitää luoda joka tapauk-
sessa, mallista riippumatta. Myös tiettyjä kansallisia tietojärjestelmärat-
kaisuja on syytä edistää ripeästi. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsää-
dännöt pitäisi yhdistää ja tarpeettomat rekisterirajat poistaa, jotta 
kaikki tarvittava asiakas- ja potilastieto olisi käytettävissä aina ja kaikilla 
sitä tarvitsevilla.  
 
Kuuden suurimman kaupungin esittämä ratkaisu mahdollistaa myös va-
linnanvapauden hallitun edistämisen. Esimerkiksi palvelusetelillä tarjot-
tavien palvelujen määrää kannattaa lisätä, ja niiden käyttöä helpottaa.  
 
Näin etenemällä ratkaisun toimivuutta ja vaikutuksia palvelujen parane-
miseen eri alueilla olisi mahdollista arvioida lähes reaaliaikaisesti ja 
tehdä joustavasti korjaavia ja täsmentäviä toimenpiteitä uudistumisen 
edetessä. Mallissa taataan asukkaiden yhdenvertaisuus myös tarjoa-
malla mahdollisuus valita muiden palveluntuottajien palveluja esimer-
kiksi palvelusetelillä, jos palvelutavoitteet eivät jossakin kunnassa tai 
alueella toteudu. Mallissa voisi olla myös ns. perälauta, jossa valtioneu-
vostolla olisi mahdollisuus puuttua tilanteisiin, joissa velvoitteet eivät 
toteudu. 
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Kasvavat kaupungit ja pienet kunnat tarvitsevat erilaisia ratkaisuja, jotta 
ne voivat kukoistaa ja palvella omia asukkaitaan sekä koko Suomea. Val-
tiojohtoinen, samanlainen ratkaisu kaikkialle ei enää palvele sellaisen 
Suomen menestystä, jossa toimintaympäristöt maan sisällä eriytyvät 
kiihtyvää tahtia. Ohjaavalla lainsäädännöllä voidaan sen sijaan kannus-
taa järjestämisvastuun kokoamiseen suurempiin kokonaisuuksiin sekä 
toiminnan jatkuvaan uudistamiseen ja edistää palvelujen yhdenver-
taista laatua ja saatavuutta pitkäjänteisesti erilaisissa ja erikokoisissa 
kunnissa. 
 
Keskittymällä sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja kehittämällä kuntapoh-
jaista järjestelmäämme vaiheittain uudistamisen riskit pienenevät, 
mutta jo yhden hallituskauden aikana voidaan edetä ripeästi kohti val-
takunnallisesti tärkeitä tavoitteita. Tarvitaan yksinkertainen ratkaisu, 
joka pohjaa jo tehtyyn työhön ja tukee sitä ja on toteutettavissa moni-
mutkaista ja monialaista maakuntamallia helpommin ja nopeammin.” 
 
 
Kuntajohtajakokous 22.3.2019 

Päätösehdotus. Vs. seutujohtaja Pohjonen 
 

Kuntajohtajakokous päättää käydä keskustelun sote-uudistuksen mah-
dollisista jatkotoimenpiteistä. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

Todettiin, että jatkovalmistelua toteutetaan kuntajohtoisesti. 
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51 § TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT 
9.40-9.45 

Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: 
 
vs. seutujohtajan infoasiat: 
 
Ei ollut. 
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52 § SEURAAVAT KOKOUKSET 
9.40-9.45 
 

Alustavia teemoja 
 
8.3., 
Kehätien sisäisten teiden selvityksen eteneminen 
Alueellinen junaliikennepilotti 
Viherverkko 
tilinpäätös 
 
22.3., kokous 8.15-10.15, (maakunnan kokous 10.30 alkaen) 
maakuntakeskustelu 
pidennetty kokous 8-12 + lounas 
 
5.4., pidennetty kokous + lounas 
Asuntopoliittinen työpaja 
 
18.4.torstai, asialista postitetaan 15.4. 
Toisen asteen reformi ja Tredun tilannekatsaus 
MAL4-valmistelu 
Seutustrategian seuranta  
 
29.4. Seutuhallitus + kunnanhallitukset 
 
3.5., 
BT-hallitus, Airaksinen 
HLT, keskustelu  
Pysäköintiperiaatteet 
 
17.5.,  
HLT alustava ilmoitus osallistumisesta 
 
31.5., helatorstain jälkeinen pe? 
 
matkakokous 13-14.6.,  
 
28.6. 
 
heinäkuussa ei kokouksia 
 
9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10***., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. 
***syyslomaviikko 
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53 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
9.45 
 
 Puheenjohtaja Yli-Rajala päätti kokouksen klo 9.36. 


