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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä _____/____2019 
 
  Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 

    
Riitta Jakara 

 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto  
 
  _____/____2019 
 
 
 
 
Todistaa  _______________________________________________ 
  Juhani Pohjonen 
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105 § KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja Lyly avasi kokouksen klo 8.15.  
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106 § 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 sähköisenä 18.9.2019. 
 
Seutuhallitus 25.9.2019 

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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107 § 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 25.9.2019 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Anna-Kaisa Ikonen. 
 
Päätös.  Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Riitta Jakara. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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108 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Esityslista on postitettu 18.9.2019. 
 
Seutuhallitus 25.9.2019 

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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109 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 
 
Seutuhallituksen edellisen kokouksen 28.8. toimeenpano  
 

ASIA TOIMEENPANO 
Tampereen kaupunkiseudun ja 
valtion välinen MAL-sopimus 
2020-2023 

MAL4-sopimuksen ajankohtaiskat-
saus annetaan tässä kokouksessa 

Seutustrategian päivittäminen Tässä kokouksessa nimettävä seu-
tustrategiatyöryhmä aloittaa arvi-
oinnin valmistelun kokouksessa 
13.11. 

Kuntayhtymän talouden ja toi-
minnan toteutuminen 1.1.-
30.4.2019 
 

Toteutumatietoja hyödynnetään 
vuoden 2020 suunnittelussa. 

 
Seutuhallituksen jäsen Anna-Kaisa Heinämäki on valittu Tampereen 
kaupungin kilpailukykyjohtajaksi.  
 
Kutsut Seutufoorumiin 31.10.2019 Tampere-talossa postitettu valtuute-
tuille. Liite 
 
Kuntajohtajakokouksen muistiot 23.8. ja 6.9. 
 
Suuret kaupungit ovat esittäneet Lauri Lylyä valtakunnallisen liikenne-
järjestelmäsuunnitelman työryhmän jäseneksi.  
 
Kokoustiedotteet: 
HYPA-työryhmä 12.9. 
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Elokuun väestö- ja työttömyystiedot. 
 

 
Lähde: Tilastokeskuksen väestötiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaukset, Teksti ja kuva: S-pankin 
katsaus/VTT:n ennuste 2016 
Vuonna 2040 Suomessa on 14 suurta kaupunkikeskittymää, joissa asuu 73 prosenttia väestöstä. Suuriin kes-
kustoihin keskittyvät myös talouden kasvu, elinkeinoelämä, työpaikat ja työikäinen väestö. Vuonna 2040 
suomalaisia on hippusta vaille kuusi miljoonaa tai hippusen yli, ja suurin osa suomalaisista asuu 14 kaupun-
kikeskuksessa. Kaupungistuminen on pitkään ollut yksi maailman merkittävimmistä kehityssuunnista. Suo-
malaisista noin 80 prosenttia asuu jo kaupungeissa tai taajamissa. Taajamissa asuminen ei kuitenkaan ole 
sitä kaupungistumista, joka lisäisi taloudellista kasvua ja palveluita. Muuhun Eurooppaan ja Pohjoismaihin 
verrattuna Suomi on yhä harvaan asuttu maa. Mutta muutos on alkanut. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n 
selvitys ”Asuntotuotantotarve 2015–2040” ennustaa, miten väkiluku muuttuu 14 isossa suomalaisessa kau-
pungissa, jos kehitys jatkuu samanlaisena kuin vuosina 2010–2014. Kaupungistuminen voi edetä voimak-
kaamminkin, jos talouskasvu ja maahanmuutto kiihtyvät selvästi. VTT:n tutkimuksessa määritellyt 14 kehit-
tyvää kaupunkiseutua ovat pääkaupunkiseudun lisäksi Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, 
Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Väkiluku, 
31.12.2018 

Väkiluku, 
31.8.2019 

Muutos, 
tammi-elo 

2019 

Muutos%, 
tammi-elo 

2019 

Muutos, 
tammi-elo 

2018 

Työttö-
myys%, elo-

kuu 2019 

Työttö-
myys%, 

31.12.2018 

Työttö-
myys%, 
elokuu 
2018 

Kangasala 31 676 31854 178 0,6 % 167 6,8 7,0 6,6 
Lempäälä 23 206 23393 187 0,8 % 274 6,6 6,0 5,8 
Nokia 33 527 33814 287 0,9 % 81 7,8 7,7 7,5 
Orivesi 9 221 9182 -39 -0,4 % -64 7,8 9,2 7,2 
Pirkkala 19 368 19552 184 1,0 % 107 5,5 6,0 6,2 
Tampere 235 239 237392 2 153 0,9 % 2 588 11,3 11,2 11,1 
Vesilahti 4 393 4397 4 0,1 % -23 5,4 6,4 5,1 
Ylöjärvi 32 983 33126 143 0,4 % 156 6,0 6,7 6,3 
Kaupunkiseutu 389 613 392 710 3 097 0,8 % 3 286 9,5 9,5 9,3 
Kehyskunnat 154 374 155 318 944 0,6 % 698 6,7 6,9 6,6 
Turun seutu 349 374 351 064 1 690 0,5 % 1 599 8,7 9,6 9,5 
Helsingin seutu 1 491 854 1 504 939 13 085 0,9 % 13 141 8,3 8,5 8,6 
Oulun seutu 260 227 261 437 1 210 0,5 % 1 210 10,2 11,4 10,9 
Pirkanmaa 515 095 517 119 2 024 0,4 % 2 597 9,0 9,3 8,9 
Suomi 5 517 919 5 524 387 6 468 0,1 % 6 333 8,9 9,7 9,2 



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus pöytäkirja 8/2019 25.9.2019 
 

10/30 

Seutuhallitus 25.9.2019 
Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

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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110 § MAL-SOPIMUS 2020-2023, TILANNEKATSAUS  
 
Seutuhallitus hyväksyi 28.8. MAL4-sopimuksen rakenteen ja käsittelyai-
kataulun sekä sai tilannekatsauksen sopimussisältöjen valmistelusta. 
Tämän jälkeen luonnoksesta on neuvottelu valtio-osapuolen kanssa 4.9. 
Neuvotteluissa keskusteluun nousivat Tampereen kaupunkiseudulle ta-
voiteltava taso mm. sosiaalisessa asuntotuotannossa sekä joukkoliiken-
nevyöhykkeelle kohdennettavan uudisrakentamisessa. Neuvotteluissa 
keskusteltiin myös liikenteen hankkeiden priorisoinnista niiden vaikut-
tavuuden näkökulmasta. Valtion neuvottelijat viittasivat talousarvioval-
mistelun keskeneräisyyteen ministeriöiden resurssipanoksista keskus-
teltaessa. Seuraava neuvottelu käydään 11.10. 
 
Neuvottelun pohjalta on valmistunut uusi MAL-sopimusluonnos maan-
käyttö- ja asuminen työryhmän sekä liikennejärjestelmätyöryhmän ko-
kouksiin 18.9. Kokouksissa keskustellaan kaupunkiseudun vastaehdo-
tuksesta seuraaviin neuvotteluihin 11.10. Ko. sopimusversio toimite-
taan seutuhallitukselle 4.10 kuntajohtajakokouksen käsittelyn jälkeen.  

 
Tavoiteaikataulun mukaan seutuhallitus käsittelee ja hyväksyy MAL-so-
pimusehdotuksen 30.10, minkä jälkeen sitä esitellään seutufoorumissa 
31.10. Kuntien tulee varautua myös omin toimin tukemaan lopullista 
päätöksentekoa marras-joulukuussa.  
 
Mikko Nurminen ja Päivi Nurminen selostavat asiaa kokouksessa. 
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela ja liikennejärjestelmäpäällikkö 
Tapani Touru on kutsuttu kokoukseen. 
 
Kuntajohtajakokous käsittelee asiaa 20.9. 
 
Liite. 
- Sopimusluonnos, toimitetaan pe 20.9. 

 
Anna-Kaisa Ikonen saapui kokoukseen.  
Piila Paalanen saapui kokoukseen. 
 
Seutuhallitus 25.9.2019 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää  
 
merkitä tiedoksi neuvottelun 4.9. palautteen ja  
 
käy ohjaavan keskustelun sopimusluonnoksen jatkovalmistelusta.   
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Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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111 § KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN 

 
Seutujohtaja Nurminen 6.9. 
 
Kaupunkiseudun lentoliikenteen kehittämishankkeen 2016-2018/2019 
määräaika on päättynyt/päättymässä, ja kuntien tulee päättää hank-
keen jatkamisesta, lopettamisesta tai uudistamisesta. Linjauksessa tulee 
ottaa kantaa rahoituksen kohteeseen/fokukseen, toimintatapaan, hank-
keen organisointiin ja ohjaukseen sekä rahoitukseen. 
 
Taustaa 
 
Tampereen kaupungin pormestari Timo P. Nieminen käynnisti visiotyön 
Tampere-Pirkkalan lentokentän kehittämiseksi vuonna 2014. Taustalla 
oli huoli lentoliikenteen vähentymisestä sekä kentän kehittymisestä 
suhteessa alueen väestöpohjaan – ja tarpeisiin. Työvaiheesta vastasivat 
vuorineuvos Kari Neilimo ja yrittäjä Toni Virkkunen. AiRRport-hankkeen 
nimellä kulkenut visiotyövaiheen päätyttyä keväällä 2015 kaupunkiseu-
dun kuntajohtajat ja seutuhallitus esittivät jäsenkunnille kolmivuotisen 
lentoliikenteen kehittämishankkeen käynnistämistä. Hankkeen keskei-
set tavoitteet liittyivät matkustajaliikenteen kasvuun, lentoyhteyksien 
lisäämiseen sekä lentokentän catchment-alueen laajentamiseen keski-
sen Suomen kaupunkeihin.  
 
Toteutus 
 
Hanke sijoitettiin toteutettavaksi kaupunkiseudun elinkeinoyhtiöön Tre-
deaan. Toteutustavan osalta pidettiin tärkeänä, että hanke kokoaa alu-
een keskeiset toimijat yhteisen vision taakse toimenpiteitä toteutta-
maan. Hankkeen projektisuunnitelma esiteltiin lokakuussa 2015 kunta-
johtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Siinä ohjausryhmäksi määritel-
tiin Tredean hallitus täydennettynä visiotyövaiheesta vastanneilla hen-
kilöillä.   
 
Hanke sovittiin tehtäväksi Tredean käyttöön osoitettavalla erillisrahoi-
tuksella, sen kustannusarvioiksi määriteltiin 300 000 -350 000 euroa/v 
ja toteutusajaksi kolme vuotta 2016-2018. Lisäksi sovittiin, että kaupun-
kiseudun ja Pirkanmaan kunnat varaavat erillistä lentorahaa, jota voi-
daan käyttää lentoyhteyksien kasvattamiseen 2019 vuoden loppuun 
asti.  
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Lentorahan kokonaiskuntaosuudet BT:n taulukon mukaan 
 
Kunta

Osuus €
Akaa 45570
Hämeenkyrö 28106
Ikaalinen 18965
Juupajoki 5025
Kangasala 277797
Kihniö 5447
Lempäälä 204250
Mänttä-Vilppula 28452
Nokia 305233
Orivesi 86110
Parkano 17786
Pirkkala 179521
Punkalaidun 8144
Pälkäne 17967
Ruovesi 12308
Sastamala 67513
Tampere 2000000
Urjala 13128
Valkeakoski 56420
Vesilahti 42632
Virrat 18768
Ylöjärvi 295782
Kaupunkiseutu 3391324

Pirkanmaa 3734923

Jämsä 56401

Yhteensä kaikki 3791324  
 
 
Tämän lisäksi Tampereen kauppakamari varautui osaltaan rahoitta-
maan lentorahaa n 100 000 eurolla. Tarkemmin lentorahan käytöstä so-
vittiin kuntien ja Tredean välisessä puitesopimuksessa.  
 
Hankkeen etenemisestä on raportoitu vuosittain kuntajohtajakokouk-
selle ja seutuhallitukselle, viimeksi 5.3.2019. 
 
Arviointia   
 
Projektisuunnitelmassa asetetut tavoitteet eivät kaikilta osin ole täytty-
neet, mutta toimintaympäristön muutokset huomioiden Tampere-Pirk-
kala –lentokentän asema on vahvistunut ja reittivaihtoehdot ovat li-
sääntyneet. Monitoimijakenttänä se on edistänyt seudun ilmailukluste-
rin kehittymistä ja työpaikkojen syntymistä alueelle. Seudun omat toi-
met ovat nähty positiivisena myös lentoasemien kehittämisestä vastaa-
vassa Finaviassa, joka on panostanut kenttäinfan kehittämiseen.  
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Arvioitaessa lentoliikenteen kehittämishankkeen jatkamista tulee huo-
mioida mm. seuraavia seikkoja. Tampereen kaupunkiseudulle lentolii-
kenne on osa kaupunkiseudun suoraa kansainvälistä saavutettavuutta, 
joka palvelee elinkeinoelämää, korkeakouluja, tapahtumatuotantoa ja 
matkailua. Uusia yhteystarpeita nousee mm. Tampereen Areenan ja 
mahdollisen Euroopan kulttuuripääkaupungin myötä. 
 
Lentoliikenteen edellytysten luominen on pitkäjänteistä työtä, jota 
useat Suomen lentopaikkakunnat tekevät jossain muodossa julkisella 
rahoituksella. Lentoasemaverkkoa ylläpitävä Finavia arvioi omistajaoh-
jauksen ja liiketoiminnan näkökulmasta asemaverkoston kehittämistä. 
Rinteen hallitusohjelmassa liikenneverkkojen kehittämisestä lentolii-
kenteen osalta on seuraava maininta ” Finavia huolehtii kenttäinfran 
osalta kolmen tunnin saavutettavuustavoitteen toteutumisesta niillä 
alueilla, joilla raideliikenne ei turvaa tavoitetta. Selvitetään tehokkain 
tapa toteuttaa julkisesti tuettu lentoliikenne näille alueille. Finavian len-
tokenttäverkoston ulkopuolisten kenttien tuki säilytetään.” 
 
Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittäminen on huomioitu MAL3-so-
pimuksen ja seutustrategian kärkihankkeina. Lentokentän alueen kehit-
täminen ilmailualan osaamiskeskuksena sisältyy myös kaupunkiseudun 
Rakennesuunnitelmaan. Alkuperäisen AiRRport-vision rinnalle ja jat-
koksi onkin syntynyt ilmailualan kehityspotentiaalia laajentava yritysläh-
töinen AirHow-visio, joka korostaa kaupunkiseudun mahdollisuuksia il-
mailuun liittyvässä kehitys-, koulutus- ja liiketoiminnassa sekä viennissä.  
 
Kansainvälisen lentoliikenteen lisääntyessä on noussut esiin myös kes-
kustelu Helsinki-Vantaan lentokentän nopeasta kasvusta ja kasvun ra-
joitteista.  Kaupunkiseudun edunvalvontakysymyksissä Tampere-Pirkka-
lan lentokenttä on systemaattisesti esillä, viimeksi hallitusohjelmata-
voitteissa ”Tampere-Pirkkalan lentoasemaa tulee kehittää täyden palve-
lun 24/7 lentoasemana eli Suomen kakkoslentoasemana”. 
 
Seudun saavutettavuuteen liittyen alueen toimijat ovat edistäneet aktii-
visesti myös pääradan kehittämistä sekä ns. nopeaa junaa Helsingin ja 
Tampereen välillä. Uuden hallituksen linjaukset ovat raidemyönteisiä, 
mikä on jo johtanut rahoituspäätöksiin nykyisen pääradan lisäkapasitee-
tin suunnittelemiseksi.  Raidehankkeet ja lentoliikenne esiintyvät kes-
kusteluissa toisinaan vaihtoehtoisina ratkaisuina seudun saavutettavuu-
teen, mutta ne eroavat toisistaan toteutuksen aikaikkunan, käyttötar-
koituksen sekä kansainvälisyyttä tukevan näkyvyyden kannalta. Tampe-
reen seutu Suomen toisena metropoli tarvitsee sekä aseman kansainvä-
lisellä lentoliikennekartalla että sujuvan junayhteyden pääkaupunkiseu-
dulle.  
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Päätelmät  
 
Lentoliikennehankkeen jatkamista on käsitelty kuntajohtajakokouksessa 
3.5. Tuolloin hankkeesta vastannut Business Tampere ilmaisi valmiu-
tensa jatkaa lentoliikennehankkeen ylläpitämistä ja näkemyksensä laa-
jentaa siihen osoitettavan rahoituksen käyttöä yleisemmin seudun saa-
vutettavuuden edistämiseen. 

 
Keskustelussa hanketta rahoittavien kuntien kanssa on käynyt ilmi, että 
lentoliikenteen kehittämistä pidetään tärkeänä kaupunkiseudulla. To-
teutustapaan on kuitenkin halu tehdä muutoksia, myös kuntarahoitus 
on tiukoilla. Jo tehdyn kehittämistyön ja edunvalvonnan pitkäjänteisyy-
den kannalta on nähty perusteltuna pitää jatkotoimien fokus lentolii-
kenteen kehittämisessä mutta täydentää sitä laajemmin kaupunkiseu-
dun kansainvälisen saavutettavuuden ja sitä tukevien matkaketjujen 
osalta.  
 
Kuntien näkemyksen mukaan lentoliikenteen edistäminen on tärkeää 
alueen yrityksille, matkailulle sekä tapahtuma- ja elämystaloudelle. 
 
Kuntajohtajakokous on käsitellyt asiaa. 
 
Liite: 
- Lentoliikennehankkeen esittelymateriaali, toimitetaan 20.9. 

Mikko Aaltonen saapui kokoukseen. 
 
Seutuhallitus 25.9.2019 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
esittää jäsenkunnille, että kaupunkiseudun kunnat varaavat saavutetta-
vuuden kehittämisohjelmaan erillisrahoitusta 2 €/as/v vuosina 2020-
2022, minkä jälkeen arvioidaan ohjelman vaikuttavuus, 
 
että ohjelman fokus on kansainvälinen saavutettavuus ja sitä tukevat 
matkaketjut, 
 
että ohjelma sijoittuu Business Tampereeseen, joka vastaa sen hallin-
noinnista ja operatiivisesta ohjauksesta sekä yhteistyön toteutumisesta 
Visit Tampereen ja muiden lentoliikenteen alueellisten intressitahojen 
kanssa, 
 
että ohjelman strategisesta ohjauksesta vastaavat Tampereen kaupun-
kiseudun kuntajohtajakokous ja seutuhallitus, jotka hyväksyvät ohjel-
man tavoitteet ja toimintasuunnitelman sekä vuosiraportoinnin, 
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ohjelman tavoitteet ja toimintasuunnitelma/luonnos käsitellään kunta-
johtajakokouksessa 4.10.2019 ja 
 
että kaupunkiseudun kunnat esittävät Pirkanmaan muille kunnille osal-
listumista ohjelman jatkorahoitukseen vuosille 2020-2022 1 €/as/v. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.  jäsenkunnat, Pirkanmaan muut kunnat, Business Tampere,  

Pirkanmaan liitto 
 

Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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112 § TREDUN PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN, TILANNEKATSAUS 
 
Taustaa 
Kuntajohtajakokous 18.4. ja seutuhallitus 24.4. käsittelivät toisen as-
teen ammatillisen koulutuksen reformia ja Tredun tilannekatsausta. 
Tuolloin todettiin Tredun palveluverkosta seuraavasti: 
 
”Palveluverkon keskeisenä haasteena on strategiakauden aikana tilojen 
käytön tehostaminen ja mahdollisuuksien mukaan joistakin toimipis-
teistä luopuminen. Lähtökohtana suunnittelussa niin uudisrakentami-
sen kuin saneeraustenkin osalta ovat terveelliset ja monikäyttöiset op-
pimisympäristöt. Elinvoima- ja osaamislautakunta on hyväksynyt 
Tredun palveluverkkosuunnitelman 14.11.2018. 
 
Palveluverkon kehittämistä on toteutettu suunnitelman mukaisesti: 

• Åkerlundinkadun toimipisteestä luovutaan 1.8.2019 
• Nokian uudisrakennuksen tarveselvitys hyväksyttiin jatko-
suunnitelman pohjaksi elinvoima- ja osaamislautakunnassa 
27.3.2019 
• Koivistontien toimipisteestä luovutaan 1.1.2020 (esitys 
elinvoima- ja osaamislautakuntaan 24.4.2019) 
• Käynnistetty strategiset neuvottelut Virtain (11.4.2019) ja 
Oriveden (6.5.2019) toimipisteiden tulevaisuudesta.” 
 

Asian eteneminen 
Selvityshenkilö on 25.6.2019 esittänyt perusratkaisuehdotuksena Orive-
den toimipisteen osalta seuraavaa: 
 
1) Oriveden toimipisteessä siirrytään asteittain Tredun aluepalvelumal-

liin.  
 
2) Oriveden kaupunki ostaa Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä Orivedellä sijaitse-

van oppilaitoskiinteistön tasearvosta ja rahoittaa kauppahinnan osin 
myymällä TreduKiinteistöt Oy:ssä omistamansa osakkeet Tampe-
reen kaupungille. Nykyinen pääomavuokrataso tarjoaa 4,4 %:n vuo-
tuisen tuoton sijoitetulle pääomalle, mitä vastaan vapautuvien tilo-
jen vuokrausriski siirtyy Oriveden kaupungille. Ammatillisen koulu-
tuksen toiminnan kokonaisvolyymi Orivedellä säilyy myös nuorten 
ryhmäopetusta sisältäen ja sen kannattavuusriski on Tredulla. 

 
3) Oriveden kaupunki ja Tredu tekevät vuokrasopimuksen Tredun ny-

kyhetkellä tarvittavista tiloista lyhyeksi määräajaksi, esim. 31.7.2022 
asti, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuisi tarvittavilta osin tois-
taiseksi voimassa olevana kohtuullisella irtisanomisajalla. Tämä si-
touttaisi Tredun kehittämään toimipistettä kannattavuuden saavut-
tamiseksi, mutta ei sitoisi Tredua liian pitkäksi ajaksi sellaisiin syystä 
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tai toisesta ratkaisevasti heikentyviin toimintaedellytyksiin, joihin 
osapuolet eivät voi omilla toimillaan vaikuttaa. 

 
4) Vaihtoehtona on, että Tredu luovuttaa sovituin ehdoin Oriveden 

koulutustoiminnan Sastamalan koulutuskuntakuntayhtymälle 
(SASKY) sovittavasta ajankohdasta lukien. Tavoitteena on, että Ori-
veden kaupunki tekee näiltä osin päätöksen antaessaan Tampereen 
kaupungille lausunnon aluepalvelumallin toteuttamismahdollisuu-
desta Oriveden osalta." 

 
Oriveden kaupunginhallitus on antanut selvityksestä lausunnon 
1.7.2019, jossa se esittää mm. seuraavaa kaupunkiseutuyhteistyön nä-
kökulmasta:   
 
”Tredun perustamisvaiheessa asiaa käsiteltiin yhteistoiminta-alueen yh-
teisenä valmisteluna ja mm. kaupunkiseudun kuntayhtymän kuntajoh-
tajakokouksissa sekä seutuhallituksessa. Kyseessä on kolmentoista kun-
nanvaltuuston hyväksymä yhteistoimintasopimus ja mm. seutuyhteis-
työn kannalta suuri periaateratkaisu.   
 
Oriveden kaupunginhallitus pitääkin välttämättömänä, että Tredun ke-
hittämistä ml. Oriveden toimipisteen tilanne, käsitellään kaikkien yh-
teistoiminta-alueen kuntien kesken ja lisäksi Oriveden kaupunginhalli-
tus näkee tärkeänä, että Tampereen kaupunginhallitus osaltaan käsitte-
lisi tilannetta, koska Tampereen kaupungilla koulutuksen järjestäjänä oli 
keskeinen rooli Tredun perustamisessa ja tärkeä rooli Tredun toiminnan 
ohjaamisessa ja kehittämisessä.” 
 
Oriveden kaupunginhallitus on lisäksi esittänyt, että asian selvittämi-
selle ja valmistelulle annetaan lisäaikaa vähintään 31.10.2019 saakka. 
 
Tampereen kaupungin yhteistoimintalautakunta on käsitellyt asiaa ko-
kouksessaan 5.9.2019 ja päätöksen mukaan: 
 
Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu, jatkaa ammatillisen koulu-
tuksen toteuttajana Orivedellä ja Virroilla. 
 
Nuorten yhteishakuun perustuvaa ammatillista perustutkintokoulutusta 
jatketaan. Yhteishakuun perustuvan koulutuksen järjestämistä ja alueen 
koulutustarvetta ja laajuutta arvioidaan jatkossa kriittisesti vetovoiman 
ja rahoituskehityksen näkökulmasta. 
 
Tredu toteuttaa Oriveden ja Virtain toimipisteissä työpaikkapainottei-
semman ja enemmän oppisopimuskoulutusta painottavan aluepalvelu-
mallin. Toteutuksen välitarkastelu tehdään strategiakauden päättyessä. 
Mallia kehitetään yhteistyössä kuntien ja paikallisen elinkeinoelämän 
kanssa 
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Kuntajohtajakokous on käsitellyt asiaa. 
 
Seutuhallitus 25.9.2019 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää  
 
merkitä tiedoksi yhteislautakunnan päätöksen Tredun palveluverkon 
kehittämisestä. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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113 § SELVITYS ESIOPETUKSEN LAAJENTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ KAUPUNKISEUDULLA 
 
Kehittämispäällikkö Kankkonen 26.8.2019:  
 
Selvitys on osa varhaiskasvatuksen seudullista kehittämistä 
 
Kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvioon on kirjattu tavoite, jonka 
mukaan teetetään selvitys 5-vuotiaiden maksuttoman esiopetuksen vai-
kutuksista kaupunkiseudulla ja sisällytetään siihen kuvaus ja arviointi 
esiopetuksen järjestämisen nykytilasta. Tavoite toimeenpanee vuonna 
2018 hyväksyttyä seudullista varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekart-
taa, jonka tavoitteita on johdettu vuonna 2017 valmistuneesta valta-
kunnallisesta varhaiskasvatuksen kehittämisen 2030 tiekartasta. 
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on ollut käynnissä vuoden 2018 ke-
väästä saakka maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu, jolla on tarkoi-
tus selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden varhaiskasva-
tukseen osallistumiseen ja vanhempien työssäkäyntiin. Lisäksi tutkitaan 
edellytyksiä esiopetuksen laajentamiseen 5-vuotiaisiin. Tampereen kau-
punkiseudun kunnat päättivät kokeilun ensimmäisen vaiheen lansee-
rauksen yhteydessä olla osallistumatta kokeiluun, ja selvittää seudulli-
sesti esiopetuksen laajentamisen vaikutuksia. Viisivuotiaiden osallistu-
misastetta varhaiskasvatuspalveluihin oli jo tarkasteltu vuoden 2017 
seutuvertailussa. 
 
Selvityksen toimeksianto ja toteutuminen 
 
Hyvinvointipalvelujen työryhmä hyväksyi kokouksessaan 14.2.2019 tar-
jouspyynnön keskeisen sisällön ja päätti käynnistää työn tarjouspyyn-
nön laadinnalla. Tarjouspyynnön mukaan selvityksessä oli tarkoitus kes-
kittyä ensinnäkin kuntien esiopetuksen nykytilan kuvaamiseen, toiseksi 
oli tarkoitus kehittää kaupunkiseudun kuntien esiopetuksen vertailta-
vuutta ja arvioida edelliseen kahteen tukeutuen 5-vuotiaiden maksutto-
man oppivelvollisuuttaa edeltävän (velvoittavan) esiopetuksen järjestä-
misen edellytyksiä Tampereen kaupunkiseudun kunnissa sekä nostaa 
esille seudulliset yhteistyöteemat. 
 
Selvitystyö kilpailutettiin helmikuussa 2019 ja työn tekijäksi valikoitui 
MDI Aluekehittämisen konsulttitoimisto. Selvitystyön ohjausryhmänä 
on toiminut kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen ryhmä. Työn aloitus-
kokous pidettiin 28.3.2019, minkä yhteydessä hyväksyttiin työsuunni-
telma. Ensimmäinen luonnos käsiteltiin 19.6. kokouksessa ja viimeinen 
luonnosversio lähetettiin kuntiin 5.8.2019. Kunnat ovat antaneet kom-
menttinsa 12.8.2019 mennessä konsulteille. Eniten huomiota sai neljäs 
luku, joka käsitteli esiopetuksen taloustietoja. Tilastokeskuksen kerää-
män kuntataloustiedon perusteella ei voida tehdä esiopetusta koskevia 
johtopäätöksiä, koska tiedoissa havaittiin paitsi virheitä, myös merkittä-
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vää hajontaa. Hajontaa aiheuttavat esiopetuksen kustannusten kohdis-
taminen ja vyörytykset, kun merkittävä osa resursseista on jaettuna 
joko koulun tai päiväkodin kanssa. Seudullinen vertailu taloustietojen 
osalta on mahdollista vasta, kun kustannusvertailtavuutta saadaan pa-
rannettua, mikä edellyttää kuntien kirjauskäytäntöjen ja kohdentamis-
periaatteiden merkittävää kehittämistä. 
 
Selvityksen johtopäätökset ja seudullinen yhteistyö esiopetuksessa 
 
Suomalainen esiopetus on tärkeä nivelvaihe varhaiskasvatuksen ja pe-
rusopetuksen välillä. Esiopetuksen kehittäminen on kuitenkin jäänyt 
monessa asiassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämisen 
varjoon. Vuonna 2017 julkaistussa kansallisessa Varhaiskasvatuksen tie-
kartassa esitetään maksuttoman vapaaehtoisen esiopetuksen ulotta-
mista viisivuotiaisiin. Myös professori Juho Saaren johtama eriarvoi-
suutta käsitellyt työryhmä nosti esille viisivuotiaiden maksuttoman var-
haiskasvatuksen. Käynnissä on viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskas-
vatuksen kokeilu ja nykyisessä hallitusohjelmassa on kokeilun laajenta-
misen lisäksi esitetty kaksivuotisen esikoulun pilotointia osana varhais-
kasvatuksen laadun vahvistamista ja tasa-arvon sekä osallistumisasteen 
nostamiseen tähtäävää toimenpideohjelmaa. Lisäksi hallitusohjelmassa 
todetaan, että kaksivuotisen esiopetuksen toteuttamista selvitetään. 
Keväällä 2019 valmistui myös Opetushallituksen alustava selvitys kaksi-
vuotisesta esiopetuksesta. 
 
Tampereen kaupunkiseudun selvityksen johtopäätöksissä todetaan seu-
raavaa. Ensinnäkin esiopetusikäisten opetuksen ja hoidon järjestämis-
mallit ja palvelukokonaisuudet ovat seudulla kirjavat. Tähän ovat vai-
kuttaneet paitsi kuntien erilaiset tilanteet, myös esiopetusta ohjaava 
lainsäädäntö, joka on mahdollistanut erilaisten mallien ja kokonaisuuk-
sien syntymisen. Eroja on paitsi kuntien välillä ja niiden sisällä. Toiseksi 
viisivuotiaiden maksuton esiopetus synnyttäisi kaupunkiseudulla haas-
teita erityisesti talouden ja tilaresurssien näkökulmasta. Isoimmat vai-
kutukset tulisivat olemaan taloudellisia: palvelun järjestämisen lisäkus-
tannukset ja varhaiskasvatuksen hoitomaksukertymän supistuminen. 
 
Maksuttoman viisivuotiaiden esiopetuksen järjestäminen sisältää myös 
mahdollisuuksia: esiopetuksen toimintamallien kehittäminen, varhaisen 
tuen vahvistuminen ja kuntien välinen yhteistyö. Seudun kunnissa kai-
vataan selkeää lainsäädännöllistä ohjausta ja peräänkuulutetaan sel-
keää kokonaismallia, jossa lähtökohtana on lapselle eheä esiopetus- ja 
hoitopäivä.  
 
Riippumatta esiopetuksen laajentamisesta, esiopetuksen nykyisten jär-
jestämismallien selkeyttäminen ja jatkokehittäminen tarjoavat mahdol-
lisuuksia seutuyhteistyölle. Seudullinen yhteistyö esiopetussuunnitel-
matyössä jatkuu ja yhteistyössä voidaan kehittää ja mallintaa joustavaa 
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esi- ja alkuopetusta, laatia kerhotoiminnan laatukriteerit ja periaatteet 
sekä suunnitella maksuperusteita. Myös henkilöstön täydennyskoulu-
tuksessa seutuyhteistyö on perusteltua. Edelleen tulisi kehittää jo alun 
perin selvityksen yhdeksi lähtökohdaksi otettua seutuvertailua esiope-
tuksen osalta. Erityinen kehittämiskohde ovat taloustiedot, mikä edel-
lyttää paneutumista kuntien kirjaamiskäytäntöihin sekä seudullisten yh-
teisten käytänteiden ja periaatteiden sopimista. Esiopetuksen tietomal-
lin rakentaminen vaatii vuoropuhelua ja tiivistä yhteistyötä kuntien var-
haiskasvatuksen, esiopetuksen asiantuntijoiden ja taloushallinnon 
kanssa.  
 
Jos maksuton ja velvoittava esiopetus laajenee viisivuotiaiden ikäryh-
mään, on sille olemassa vahva pohja seudullisessa yhteistyössä. Yhteis-
työn merkitys korostuu selvityksen tekijöiden mukaan erityisesti, mikäli 
kansallinen lainsäädäntö ja asetukset eivät ole riittävän selkeitä ja jättä-
vät tulkinnanvaraa. 
 
Varhaiskasvatuksen johtaja Marjo Vesa sekä konsultit Henrika Ruoko-
nen ja Tuomas Hanhela selostavat asiaa kokouksessa. 
 
Kuntajohtajakokous on käsitellyt asiaa. 
 
Liite: 
- Esiopetuksen järjestäminen Tampereen kaupunkiseudulla: nykytila 

ja laajentamisen edellytykset - selvitys. 

- Esittelymateriaali/PP-esitys 

Seutuhallitus 25.9.2019 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää  
 
hyväksyä laaditun selvityksen, 
 
että hyvinvointipalvelujen seudullinen työryhmä seuraa aktiivisesti Suo-
men hallituksen esiopetusta koskevaa kehittämistyötä ja  
 
että mahdollisuuksien mukaan valmistaudutaan osallistumaan valta-
kunnallisiin kehittämistoimiin (mahdollinen pilotointi tms.). 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.  jäsenkunnat 
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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114 § SEUTUMUSEOTOIMINNAN JATKAMINEN 
 
Kehittämispäällikkö Kankkonen 27.8.2019:  
 
Seutumuseomalli on ollut uraauurtava kokeilu valtakunnallisesti 
 
Vuonna 2017 käynnistyneen seutumuseohankkeen tavoitteena oli 
luoda kuntarajat ylittävää yhteistyötä museo- ja kulttuuripalveluiden 
tuottamiseksi, lisätä resursseja ja osaamista, tuottaa näkyvyyttä kuntien 
omaleimaiselle kulttuuriperinnölle, tunnistaa kulttuuriperintö 
elinvoimaa ja hyvinvointia lisäävänä resurssina ja kanavoida 
valtakunnallista ja maakunnallista tietotaitoa kuntien hyödynnettäväksi. 
Seutumuseomallin kehittämishanketta rahoittivat Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö (70 000 euroa) ja asianomaiset kunnat tasavertaisin panos-
tuksin (kukin 2320 euroa). Kokonaisbudjetti kahden vuoden aikana on 
86 240 euroa. Hanketta on koordinoinut ja valvonut Pirkanmaan maa-
kuntamuseo. Seutumuseon kokeiluhanke perustui 2016 laadittuun seu-
dulliseen seutumuseotoiminnan esiselvitykseen, jossa selvitettiin kun-
tien tarpeita ja tahtotilaa museoyhteistyöhön. 
 
Hankkeen avulla kunnille palkattiin yhteinen seutumuseotutkija, joka on 
toiminut tiiviissä yhteistyössä kuntien sivistys- ja kulttuuripalveluiden 
sekä museoita hoitavien yhdistysten välillä. Seutumuseomalli on ollut 
uraauurtava kokeilu valtakunnallisesti ja se voi antaa kunnille uuden yh-
teistyömallin paikallisten museopalveluiden tuottamiseen. Myös seu-
dullisen yhteistyön kentällä seutumuseomallin kehittäminen on uusi po-
sitiivinen avaus. Seutumuseomallin kehittämishanke päättyy syksyllä 
2019 ja hankkeen loppuraportti valmistuu opetus- ja kulttuuriministe-
riön ohjeen mukaisesti vuoden 2019 aikana. Hankkeen päättyessä on 
syytä selvittää, mikä on kuntien tahtotila seutumuseotoiminnan jatka-
miselle vuoden 2020 alusta lähtien. 
 
Toiminta tukee kulttuuripääkaupunkihanketta ja lähimatkailua  
 
Jo nyt voidaan sanoa, että seutumuseohankkeelle asetetut tavoitteet 
on saavutettu hyvin. Hankkeessa on kyetty kehittämään uusi kuntarajat 
ylittävä toimintamalli museopalveluiden tuottamiseksi, saatu lisäresurs-
sia ja osaamista kuntien hyödynnettäväksi, tuotettu näkyvyyttä kuntien 
omaleimaiselle kulttuuriperinnölle, tunnistettu kulttuuriperintö hyvin-
vointia ja elinvoimaa lisäävänä resurssina ja kokeiltu erilaisia toimintata-
poja seutuyhteistyössä. 
 
Seutumuseotutkija on työskennellyt hankkeen ajan Pirkanmaan maa-
kuntamuseon työntekijänä, mikä on mahdollistanut Vapriikin ja maa-
kuntamuseon osaamisen hyödyntämisen monenkirjavissa projekteissa. 
Seutumuseotutkija on näin ollen huomattavasti kokoaan suurempi toi-
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mija. Erityistä lisäarvoa seutumuseomallista ja erikoistutkijan panok-
sesta saadaan pitkäjänteisempää suunnittelua ja toteutusta vaativissa 
tehtävissä, jotka vaativat myös museo- ja kulttuurialan erityisosaamista. 
Hankkeita ja projekteja on esitelty ohessa olevassa liitteessä tarkem-
min. Seutumuseohanke ja sen tukemat kuntatapahtumat ovat lisäksi 
saaneet hyvin mediahuomiota ja tuottaneet ennätysmäärän kävijöitä 
museokohteisiin ja tapahtumiin. Seutumuseotoiminta tuottaa lisäarvoa 
lähimatkailulle ja tukee kuntien yhteistä kulttuuripääkaupunkihanketta 
ja sen tavoitteita. 
 
Seutumuseotoiminnan jatkaminen 
 
Pirkanmaan maakuntamuseo on valmis jatkamaan seutumuseotyötä ja 
tarjoamaan edelleen työtilat seutumuseotutkijalle, mikäli kunnat sitou-
tuvat maksamaan työntekijästä, matkakuluista, työtiloista, välineistä ja 
hallintokuluista syntyvät kustannukset. Vuosikustannus Pirkanmaan 
maakuntamuseolle on 47 600 euroa ja kuukausikustannus 3 967 euroa. 
Kustannukset on jaettu suoraan osallistuvien kuntien määrän mukai-
sessa suhteessa. Esim. seitsemälle kunnalle jaettuna vuosikustannus on 
6 800 euroa. Mikäli kuntia on enemmän, kustannukset laskevat ja vas-
taavasti kuntien määrän pienentyessä ne nousevat. Tarkemmat laskel-
mat on esitetty liitteessä. 
 
Hyvinvointipalvelujen työryhmän kokouksessa 22.8.2019 käytiin läpi 
kuntien halukkuutta jatkaa seutumuseotoimintaa. Tampereen kaupun-
kiseudun kunnista Vesilahti oli jo alustavasti ilmoittanut, että kunta jät-
täytymässä edelleen seutumuseotoiminnan ulkopuolelle kustannusten 
jakoperiaatteeseen vedoten. Jo seutumuseohankkeen selvitysvaiheessa 
kuitenkin todettiin, että toiminnassa mukana olevien kuntien kustan-
nukset on tarkoituksenmukaisinta jakaa tasan, jolloin jokainen kunta 
saa osakseen saman työpanoksen. Tämä mahdollistaa myös yhteishank-
keiden toteutuksen tasapuolisesti kaikkia hyödyntäen. Kunnan sisällä 
työpanos voidaan jakaa eri museoille tai kohteille kunnan harkinnan 
mukaan. Halukkuudestaan jatkaa toimintaa ovat ilmoittaneet Ylöjärvi, 
Kangasala, Lempäälä ja Pirkkala. Myös hankekaudella mukana ollut Päl-
käne on kiinnostunut jatkosta ja Orivesi on ilmoittanut halukkuutensa 
lähteä mukaan seutumuseotoimintaan. Nokian osalta seutumuseotoi-
minnan jatko on edelleen auki. Hyvinvointipalveluiden työryhmässä esi-
tettiin myös ajatus siitä, että Vesilahti ja Hämeenkyrö voisivat jakaa 
vuosikustannuksen ja tulla siten mukaan pienemmällä osuudella. Pää-
töksiä jatkosta kuntien tulisi tehdä syksyn 2019 aikana. 
 
Hankekaudella seutumuseotoiminnan tukena on ollut kuntien edusta-
jista kostunut ohjausryhmä, jonka toiminnan jatkamista olisi syytä har-
kita edelleen. Seutumuseotoiminnan jatkaminen edellyttää kuntien it-
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senäisiä jatkamispäätöksiä ja toiminnan rahoitusta. Seutuyksikkö on jat-
kossakin välittäjä-koordinaatio -roolissa ja varsinainen sopimus sekä työ 
tehdään yhteistyössä kuntien ja Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa. 

 
Kuntajohtajakokous on käsitellyt asiaa. 
 
Liite. 
- Seutumuseohankkeen välikatsaus: lisäresurssia, näkyvyyttä ja elin-

voimaa kulttuuriperinnöstä. 

Seutuhallitus 25.9.2019 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 

 
Seutuhallitus päättää 
 
esittää, että kunnat päättävät osallistumisesta seutumuseotoiminnan 
jatkamiseen syksyn 2019 aikana ja 
 
että mikäli toiminta jatkuu, kunnat vastaavat toiminnan rahoittamisesta 
ja solmivat sopimuksen seutumuseotoiminnasta. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.  jäsenkunnat, Hämeenkyrö ja Pälkäne 
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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115 § SEUTUSTRATEGIATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN 
 

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -seutustrategia ja sen toteutusohjelma 
on hyväksytty jäsenkunnissa keväällä 2017. Seutustrategian valmistelua 
tuki seutuhallituksen nimeämä työryhmä, jossa ovat olleet: 
 
Sillman-Sola Jonna  hallintojohtaja Kangasala 
Lehtinen Nina  sivistysjohtaja Lempäälä 
Moisio Henry  elinkeinojohtaja  Nokia 
Kuusisto Juha kaupunginjohtaja  Orivesi 
Niemi Olli  hallintojohtaja  Pirkkala 
Linnamaa Reija  strategiajohtaja  Tampere 
Siren Riku  kehitysjohtaja  Ylöjärvi 
Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti 
Nurminen Päivi seutujohtaja  TKS  
Pohjonen Juhani  seutusihteeri  TKS 
 
Strategian päivittämisestä on päätetty, että päivitystyön käynnistää is-
tuva seutuhallitus laatimalla strategian arvioinnin ja ehdotuksen Tule-
vaisuuden kaupunkiseutu -strategian päivityksen käynnistämisestä. Pe-
rusteltua on, että strategiatyötä tukemaan nimetään myös tälle kierrok-
selle työryhmä. Jäsenkunnilta on pyydetty edustajat ko. työryhmään. 
 
Kuntajohtajakokous on käsitellyt asiaa. 
 
Seutuhallitus 25.9.2019 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 
Seutuhallitus päättää   
 
nimetä seutustrategiatyöryhmän seuraavasti: 
 
Sillman-Sola Jonna  hallintojohtaja Kangasala 
Lehtinen Nina  sivistysjohtaja Lempäälä 
Laakkonen Tiina  elinkeinojohtaja  Nokia 
Kuusisto Juha kaupunginjohtaja  Orivesi 
Niemi Olli  hallintojohtaja  Pirkkala 
Linnamaa Reija  strategiajohtaja  Tampere 
Siren Riku  kehitysjohtaja  Ylöjärvi 
Hirvonen Tuomas kunnanjohtaja Vesilahti 
Nurminen Päivi seutujohtaja  TKS  
Pohjonen Juhani  seutusihteeri  TKS 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
Tiedoksi.  työryhmään nimetyt 
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi  
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116 § SEUTUHALLITUKSEN KOKOUKSET 2020 
 
Seutuhallituksen kokoukset vuonna 2020 järjestetään entiseen tapaan 
keskiviikkoisin. Kokoukset alkavat klo 8.15 ja kestävät 10.15 asti. Päivä-
määrät ovat: 
 
29.1., 4.3., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6. 
 
(heinäkuussa ei kokousta) 
 
26.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 16.12. 

 
Kokouksen esityslista toimitetaan sähköpostilla jäsenille viikkoa ennen 
kokousta. Kokouksen liitemateriaalit ovat sähköisesti jäsenten noudet-
tavissa kuntayhtymän www-sivuilta samoin viikkoa ennen kokousta. 
 
Seutuhallitus 25.9.2019 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää  
 
hyväksyä vuoden 2020 kokousaikataulun, 
 
että esityslista toimitetaan jäsenille sähköpostilla viikkoa ennen ko-
kousta ja 
 
että kokouksen liitemateriaalit ovat noudettavissa kuntayhtymän www-
sivuilta. 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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117 § 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  
22.8.-17.9.2019 asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. 
 
Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. 
 
Liite: 
- Koonti seutujohtajan päätöksistä  
 
Seutuhallitus 25.9.2019 

Päätösehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Lyly: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset 22.8.-17.9.2019 ja  
 
että päätöksiä ei oteta seutuhallituksen käsiteltäviksi. 
 

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

Syksyn 2019 kokoukset ovat 8.15-10.15 
 
25.9.  
MAL4 sopimus, tilannekatsaus 
Lentoliikennehankkeen jatko 
Esiopetuksen selvitys 
Seutumuseo -toiminnan jatkaminen  
Seutustrategiatyöryhmä 
Kokousaikataulu 2020 
 
30.10.  
MAL4-sopimusehdotus 
Talousarvion 2020 sisältökeskustelu 
Opetuspalveluiden kehittämisen tiekarttatyön käynnistyminen   
 
31.10. ILTAPÄIVÄ, SEUTUFOORUMI 
 
27.11.  
TA 2020-päätöskäsittely 
Varhaiskasvatuksen selvitys 
Seudulliset kustannusvertailut 
 
18.12. 
 
Vuoden 2020 kokoukset keskiviikkoisin klo 8.15-10.15. 
 
Seutuhallituksen kotimaan matka järjestetään 25.3. Helsinkiin. Matkan 
yhteydessä pidetään seutuhallituksen kokous. 
 
Kokouspäivät ovat: 
 
29.1., 4.3., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 26.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 16.12. 
 
 
 

119 § MUUT ASIAT 
Ei ollut. 

 
120 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00. 
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