
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus pöytäkirja 9/2019 30.10.2019 
 

1/28 

Aika: 30.10.2019 klo 8.15-10.20 
Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B 

 
 

Osallistujat: 
jäsenet:   varajäsenet: 
Lyly Lauri, pj.   Loukaskorpi Johanna  
Jarva Marko, 1. vpj.  Lanne Janika  
Paalanen Piila 2. vpj.  Peurala Johanna 
Aaltonen Mikko 126-135 §  Torkkola Sinikka  
Heinämäki Anna-Kaisa   Stenhäll Jaakko  
Ikonen Anna-Kaisa 126-135 § Tulonen Irja 
Jakara Riitta   Viljanen Jussi 
Lahikainen Stiina  Törhönen Marko  
Luojus Katja   Sorsa Minna 
Niemi Veijo   Liuha Tuukka 
Ollila Riitta   Sirniö Ilpo  
Sasi Ilkka    Jäntti Aleksi 
Uusi-Erkkilä Pertti  Lumia Mervi 
 

Muut osallistujat:  
Nurminen Päivi  seutujohtaja, esittelijä, TKS 
Pohjonen Juhani  seutusihteeri sihteeri, TKS  
Yli-Rajala Juha   kuntajohtajakokouksen pj., Tampere 
 

Kutsuttu kokoukseen: 
Airaksinen Jenni  erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto, 126 § 
Ruokonen Tommi  suunnittelupäällikkö, Pirkkala, 127 § 
Lehtinen Nina  sivistysjohtaja, Lempäälä, 127 § 
Nurminen Mikko  johtaja, Tampere 128 § 
Kuusela Kaisu  seutusuunnittelupäällikkö, TKS 128 § 
Touru Tapani   liikennejärjestelmäpäällikkö, TKS 128 § 

 
  



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus pöytäkirja 9/2019 30.10.2019 
 

2/28 

Pöytäkirjan tarkastus 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä _____/____2019 
 
  Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
 
  _______________________________________________ 
  Veijo Niemi. 
 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 
 
Paikka ja aika  Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto  
 
  _____/____2019 
 
 
 
 
Todistaa  _______________________________________________ 
  Juhani Pohjonen 
 
 



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus pöytäkirja 9/2019 30.10.2019 
 

3/28 

Käsiteltävät asiat: 
 

121 § KOKOUKSEN AVAUS 4 

122 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 

123 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA 6 

124 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 7 

125 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 8 

126 § KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖBAROMETRI 2018 9 

127 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN VARHAISKASVATUKSEN SEKÄ ESI- JA PERUSOPETUKSEN 
SEUTUVERTAILUT 2018 11 

128 § MAL4-SOPIMUS, TILANNEKATSAUS 15 

129 § OHJAAVA SISÄLTÖKESKUSTELU VUODEN 2020 TOIMINNAN SUUNNITTELUUN 18 

130 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2019 22 

131 § SEUTUHALLITUKSEN JOULUKOKOUS 26 

132 § SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 27 

133 § SEURAAVAT KOKOUKSET 28 

134 § MUUT ASIAT 28 

135 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 28 

 



TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus pöytäkirja 9/2019 30.10.2019 
 

4/28 

121 § KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja Lyly avasi kokouksen klo 8.15.  
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122 § 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 23.10.2019. 
 
Seutuhallitus 30.10.2019 

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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123 § 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 30.10.2019 

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Lyly: 
 

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Katja Luojus. 
 
Päätös.  Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Veijo Niemi. 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 544 1591, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
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124 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Esityslista on postitettu 23.10.2019. 
 
Seutuhallitus 30.10.2019 

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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125 § TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 
8.15-8.20 

Seutuhallituksen edellisen kokouksen 25.9. toimeenpano  
 

ASIA TOIMEENPANO 
MAL-sopimus 2020-2023, tilan-
nekatsaus 

MAL4-sopimuksen käsittely jatkuu 
tässä kokouksessa 

Kaupunkiseudun lentoliiken-
teen kehittäminen 

Business Tampere valmistelee saa-
vutettavuuden toimintasuunnitel-
maa 2020-2023, joka tuodaan 
myös seutuhallituksen käsittelyyn 

Tredun palveluverkon kehittä-
minen, tilannekatsaus  

Tredun palveluverkon kehittämi-
nen jatkuu yhteistoimintalautakun-
nan päätöksen mukaisesti 

Selvitys esiopetuksen laajenta-
misen edellytyksistä kaupunki-
seudulla 

Selvitys ei johda jatkotoimenpitei-
siin. HYPA-työryhmä seuraa esi-
opetuksen valtakunnallista kehittä-
mistä. 

Seutumuseotoiminnan jatkami-
nen 

Päätöksen toiminnan jatkamisesta 
on tehnyt  X kuntaa? 

Seutustrategiatyöryhmän ni-
meäminen 

Työryhmä aloittaa seutustrategian 
arvioinnin valmistelun kokoukses-
saan 13.11.2019. Arviointi työste-
tään kevään 2020 aikana 

 
Seutufoorumi on 31.10.2019 Tampere-talossa.   
 
Uusin väestö- ja työllisyystilasto toimitetaan kokoukseen, ilmestyy 
24.10.2019. 
 
Kuntajohtajakokouksen muistio 4.10. 
 
Kokoustiedotteet: 
MASTO + LJ työryhmät 28.8. ja 18.9. 
 
Seutuhallitus 30.10.2019 

Päätösehdotus.  Seutujohtaja Nurminen: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä asiat tiedoksi. 

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

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi


TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus pöytäkirja 9/2019 30.10.2019 
 

9/28 

126 § KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖBAROMETRI 2018 
8.20-8.50 (30 min) 

Seutujohtaja Nurminen 20.6.2019 
 

Seutuyhteistyö on pysynyt kaupunkiseutujen kestoteemana vuosikym-
meniä, mutta yhteistyön tilannetta ei viime vuosina ole systemaattisesti 
arvioitu. Kuntaliitto (Jenni Airaksinen ja Jaana Halonen) on selvittänyt 
loppuvuodesta 2018 kaupunkiseutujen näkemyksiä yhteistyön organi-
soinnista, tavoitteista sekä toimivuudesta Joensuun, Jyväskylän, Kuo-
pion, Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun kaupunkiseuduille kyselyn 
avulla. Selvitys pohjautuu kyselyyn, joka kohdennettiin ensisijaisesti 
seudullisessa yhteistyössä mukana oleville kehyskuntien ja keskuskau-
punkien päättäjille ja viranhaltijoille.  

Barometrin tulokset osoittavat, että seutuyhteistyölle on edelleen tar-
vetta ja tilausta. Toimintaympäristöt ja kuntarakenteet ovat kaupunkien 
ympärillä muuttuneet, mutta yhteistyön tarve ei ole poistunut.  

Selvityksessä todetaan, että Tampereen kaupunkiseutu erottuu selvästi 
muista mukana olleista seuduista. Yhteistyötä vauhdittaa ja koordinoi 
seudulla Kaupunkiseudun kuntayhtymä. Vastaavanlaisia yhtä pitkälle 
vietyjä seutuyhteistyön rakenteita ei muilla kaupunkiseuduilla tois-
taiseksi ole. 

Keskuskaupunkien ja kehyskuntien näkemyksissä eri tahojen välisen yh-
teistyön toimivuudessa ei juurikaan ole eroja. Kaupunkiseutujen arviot 
seutuyhteistyön onnistumisesta omalla kaupunkiseudullaan vaihtelivat 
6,8 ja 7,8 välillä. Viranhaltijoiden välinen yhteistyö sai arvioinnissa kor-
keimman arvosanan 7,8.  
 
Seutuyhteistyön tiivistämistä tulevaisuudessa elinkeinojen, palveluiden 
ja yhdyskuntarakenteen teemoissa pidetään tärkeänä kaikilla kyselyyn 
osallistuneilla kaupunkiseuduilla. Yhteistyön merkitys koko seudun ke-
hittämisessä tunnistetaan tärkeäksi ja olennaista on se, että asioita tar-
kastellaan oman kunnan rajoja laajemmasta perspektiivistä. 
 
Selvityksen kolme keskeistä onnistumiseen vaikuttavaa tekijää ovat 1) 
oikeus valita yhteistyökumppanit tarpeen mukaan 2) päätöksenteon 
keskittyminen nykyhetkeen ja tulevaisuuteen 3) yhteistyöstä saadut po-
sitiiviset kokemukset. 
 
Selvityksen mukaan Tampereen kaupunkiseudun yhteistyön organi-
sointi ja resurssointi erottuvat positiivisesti muista seuduista ja niitä pi-
detään tarkoituksenmukaisena. Tampereen seudun yhteistyön tavoit-
teet ovat myös kunnianhimoisempia kuin muilla alueilla. Viranhaltijayh-
teistyön onnistuminen arvioidaan korkeammalle kuin luottamushenki-
löyhteistyö, mikä johtunee viranhaltijoiden pysyvyydestä ja pidem-
mästä yhteistyöhistoriasta. Tampereen seudulla poliittinen yhteistyö 
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toimii seutuhallituksen vetämänä ja seutu saa vertailujoukon parhaan 
arvosanan luottamushenkilöyhteistyöstä. Tampereen seudun päättäjät 
ja viranhaltijat vastasivat kyselyyn aktiivisemmin ja myös selvästi muista 
seuduista eroten arvioivat sekä organisointimalliaan että resurssejaan 
muita myönteisemmin.  
 
Erityisasiantuntija Jenni Airaksinen selostaa asiaa kokouksessa. 
 
Liite:  
- Kaupunkiseutujen yhteistyöbarometri 2018 

Anna-Kaisa Ikonen saapui kokoukseen. 
 
Seutuhallitus 30.10.2019 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 
Seutuhallitus päättää  
 
keskustella selvityksen johtopäätöksistä ja vaikutuksesta seutuyhteis-
työn tulevaisuuteen.  
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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127 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN VARHAISKASVATUKSEN SEKÄ ESI- JA PERUSOPETUKSEN 
SEUTUVERTAILUT 2018 
8.50-9.15 (25 min) 

Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen 
 
Taustaa seutuvertailujen kehittymisestä 
 
Tampereen kaupunkiseudulla laadittiin varhaiskasvatuksen päiväkoti-
hoidon seudullista kustannuslaskentaa vuodesta 2009 vuoteen 2017 
saakka. Vuoden 2017 jälkeen kustannusvertailu uudistettiin ja nyky-
muotoiset tulokset julkaistiin vuonna 2018. Päiväkotivertailusta siirryt-
tiin varhaiskasvatuksen seutuvertailuun, jolloin mukaan tulivat myös 
yksityinen varhaiskasvatus ja perhepäivähoito. Uudistuneessa vertai-
lussa kuvataan myös varhaiskasvatuspalveluiden käyttöä ja henkilöstön 
koulutusta. Kokonaan uutena tietona tämän vuoden vertailuun on 
otettu perhepäivähoitajien koulutustausta ja lasten käytössä olevien 
tvt-laitteiden määrä. 
 
Perusopetuksen seutuvertailua on laadittu vuodesta 2016 lähtien ja sii-
hen sisältyy myös esiopetuksen osuus. Tavoitteena on ollut esittää pe-
rusopetuksen keskeiset tunnusluvut ja mukana on sekä toiminnallisia 
että taloudellisia mittareita. Vertailu antaa kuvan seudun perusopetuk-
sen järjestämistavoista ja toimii tietopankkina niin valmistelulle kuin 
päätöksenteolle. Tänä vuonna vertailuun otettiin mukaan myös perus-
opetuksen TEAviisarin tietoja kuvaamaan toiminnan laatua. 
 
Vertailujen tuloksista lyhyesti 
 
Varhaiskasvatuksen seutuvertailuun uutena tietona otettiin muutama 
uusi mittari, mutta muuten vertailuun ei ole tehty suuria muutoksia 
edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2018 seudulla oli yhteensä noin 
20 750 1-5-vuotiasta lasta. Lukumäärä on ollut laskussa ja vuodesta 
2014 määrä on vähentynyt noin 1500 lapsella. Varhaiskasvatuksen osal-
listumisasteen vaihteluväli on Lempäälän 78 prosentista Nokian 84 pro-
senttiin. Muilla kunnilla osallistumisaste on pääsääntöisesti 80 prosen-
tin tuntumassa. Varhaiskasvatuspalveluista keskimäärin 79 prosenttia 
on kuntien itse tuottamia ja loput yksityisten tuottamia. Vuodessa yksi-
tyisen palvelutuotannon osuus on kasvanut kahdella prosenttiyksiköllä. 
Yksityisen palvelutuotannon osuudet vaihtelevat 3 prosentista (Vesi-
lahti) 27 prosenttiin (Pirkkala). Palvelusetelipäiväkodeissa olevien asiak-
kaiden määrä on kasvanut vahvasti palvelusetelijärjestelmän käyttöön-
oton jälkeen vuonna 2013. Joulukuussa 2018 palvelusetelipäiväkodeissa 
oli noin 2300 lasta. Palvelusetelijärjestelmä mahdollistaa, että asiakkaat 
voivat hakeutua kaupunkiseudun alueella toisella paikkakunnalla sijait-
sevaan palvelusetelipäiväkotiin. Vuoden lopussa noin 9 prosenttia pal-
veluseteliasiakkaista oli varhaiskasvatuspalveluiden piirissä kotipaikka-
kunnan ulkopuolella.  
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Varhaiskasvatuksen kustannukset laskennallista lasta kohden vaihtelivat 
kunnittain noin 9 600 euron (Ylöjärvi) ja noin 12 900 euron (Pirkkala) 
välillä. Seudun keskiarvo on noin 10 500 euroa. Henkilöstökulujen vaih-
teluväli oli 5 700 euron (Lempäälä) ja 7 300 euron (Pirkkala) välillä. Ikä-
vakioidun toteutuneen hoitopäivän hinnan vaihteluväli on jopa suu-
rempi 46 eurosta 73 euroon päivältä. Leveämpi välys selittyy sillä, että 
kuntien välillä on vaihtelua lapsikohtaisten toteutuneiden hoitopäivien 
määrässä. Keskimääräinen asiakasmaksutulo lasta kohden kuukaudessa 
vaihteli 89 euron (Orivesi) ja 152 euron (Pirkkala) välillä keskiarvon ol-
lessa 120 euroa. Vuonna 2017 keskiarvo oli 135 euroa. Asiakasmaksutu-
lojen pienenemiseen vaikuttavat asiakasmaksulainsäädännön muutok-
set. 

 
Esi- ja perusopetuksen seutuvertailun mukaan seudun perusopetuksen 
oppilasmäärä on edelleen huomattavassa nousussa, kun lukuvuodessa 
seudun oppilaiden määrä on kasvanut 800 oppilaalla eli 2,3 prosentilla. 
Yhteensä lukuvuonna 2018-2019 seudulla oli perusopetuksen vuosi-
luokkien 1-9 oppilaita 36 744. Perusopetuksen oppilasmäärä tulee kas-
vamaan vahvasti vielä muutama seuraavana vuotena ja ilman muutto-
liikkeen huomioimista kasvu on keskimäärin noin 2 prosenttia vuo-
dessa, mikä tarkoittaa noin 700 oppilaan vuotuista lisäystä seudulla. 
Muuttoliikkeen vaikutuksen huomioisen jälkeen kasvu tulee olemaan 
vielä voimakkaampaa. Oppilasmäärän kasvu edellyttää kaupunkiseu-
dulla uusien oppimisympäristöjen rakentamista. Pidemmällä aikavälillä 
oppilasmäärän kasvu tulee tasaantumaan. Myös esioppilaiden määrä 
on kasvanut selvästi, mutta esioppilaiden määrässä on myös kuntakoh-
taisia eroja. Lukuvuonna 2018-2019 seudulla oli yhteensä 4 737 esioppi-
lasta.  

 
Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset vuonna 2018 vaihtele-
vat kunnittain noin 7 600 eurosta noin 8 800 euroon vuodessa. Puoles-
taan opetuskustannusten vaihteluväli on noin 4 200 eurosta 5 900 eu-
roon. Suurimmat erot muodostuvat tila- ja opetuskustannuksista. Tila-
kustannuksien eroja selittävinä tekijöinä voivat olla mm. väistötilarat-
kaisut, koulujen erilaiset mitoitukset suhteessa oppilasmäärään ja pää-
omakustannusten laskentatapa. Oppilaskohtaiset kuljetuskustannukset 
vaihtelevat kunnittain 50 eurosta 580 euroon, mikä selittyy kuntaraken-
teella ja palveluverkolla. Kaikkiaan ero ovat hieman supistuneet aiem-
mista vuosista. 

 
Tämän vuoden esi- ja perusopetuksen vertailuun päätettiin ottaa myös 
vuoden 2017 TEAviisarin perusopetuksen tiedonkeruun tietoja. Perus-
kouluja koskevat tiedot kerätään kunnista kahden vuoden välein ja nyt 
käsiteltävät tiedot ovat vuoden 2017 tiedonkeruusta. TEA-termillä tar-
koitetaan yhteisön terveydenedistämisaktiivisuutta. TEAviisarissa  
esitetään tuloksia organisaatioiden mitattavissa olevista ominaisuuk-
sista ja toiminnasta. Perusopetuksen TEA-pisteet kuvaavat toiminnan 
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laatua ja ne on esitetty työkalussa myös liikennevaloista tutuilla väri-
koodeilla. Vihreä tarkoittaa hyvää laatua (pisteet 75-100), keltainen pa-
rannettavaa (pisteet 24-74) ja punainen huonoa laatua (pisteet 0-24). 
Terveydenedistämisaktiivisuudessa on kokonaistulosten perustella pa-
rannettavaa Tampereen kaupunkiseudun kunnissa. Parhaaseen tulok-
seen yltää Pirkkala 73 pisteellä ja alhaisin pistemäärä on Orivedellä (64 
pistettä). Koko maan keskimääräinen tulos on 67 pistettä. Seutuvertai-
luun on tarkempaan tarkasteluun otettu kaksi osa-aluetta, johtaminen 
ja osallisuus. 

 
Johtamisen osa-alueella hyvään laatuun eli yli 75 pisteen yltävät Tam-
pere, Ylöjärvi, Pirkkala ja Vesilahti. Pistemäärä kuvaa terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisen organisointia, vastuun määrittelyä ja toimeen-
panoa. Johtamisessa mitattavat osakokonaisuudet ovat oppilashuolto-
ryhmän kokoontuminen ja kokoonpano, viimeisin työolotarkastus ajan-
kohtineen ja osallistujineen sekä poissaolojen seuranta. Osakokonai-
suuksien kuntakohtaisissa pistemäärissä on melko suurta vaihtelua niin 
kuntien sisällä kuin niiden kesken.  
 
Osallisuuden alue rakentuu vanhempainyhdistys- ja tukioppilastoimin-
nasta, huoltajien ja oppilaiden vaikutusmahdollisuuksista ja kodin ja 
koulun yhteistyöstä. Osallisuudessa hyvälle laatutasolle yltävät kaupun-
kiseudun kunnista Ylöjärvi, Pirkkala ja Vesilahti koko maan keksiarvon 
ollessa 76 pistettä. Jos osallisuuden osakokonaisuuksia tarkastellaan lä-
hemmin, huomataan, että eniten kehitettävää on kaupunkiseudulla ko-
konaisuutena huoltajien vaikutusmahdollisuuksissa. Huoltajien vaiku-
tusmahdollisuuksia on tiedonkeruussa kartoitettu laajalla joukolla eri 
toimenpiteitä ja osatuloksiin kannattaa tutustua sähköisen palvelun 
kautta. 

 
Seutuvertailujen tunnuslukujen tarkempi analyysi ja niiden merkitysten 
arvottaminen tehdään kunnissa niiden omista lähtökohdista. Lähtökoh-
taisesti tiedot ovat vertailukelpoisia, mutta kuntien toisistaan poikkeava 
tapa järjestää toimintaansa vaikuttaa vertailukelpoisuuteen, mikä on 
hyvä muistaa tulkintoja tehtäessä. Luvuista ei siten voi tehdä johtopää-
töksiä ilman, että niihin liittyvä viitekehys on tiedossa. TEAviisari on 
suunnittelua ja johtamista tukeva työkalu kunnille, kouluille ja alu-
eille. TEAviisarin tietoja tarkistetaan ja auditoidaan jälkikäteen syste-
maattisesti ja verkkosivujen kautta on mahdollista tutustua aineistojen 
laatuselosteisiin. 
 
Suunnittelupäällikkö Tommi Ruokonen ja sivistysjohtaja Nina Lehtinen 
selostavat asiaa kokouksessa. 

  

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tiedonkeruut
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Liitteet:  
- Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perus-

opetuksen seutuvertailut 2018. 

Seutuhallitus 30.10.2019 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää  
 
hyväksyä vuoden 2018 seutuvertailut ja 
 
lähettää ne jäsenkuntiin hyödynnettäväksi. 
 

 
Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi.  jäsenkunnat 
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 

puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 

  

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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128 § MAL4-SOPIMUS, TILANNEKATSAUS 
9.15-9.40 (25 min) 

Seutujohtaja Nurminen 23.10. 
 
Kuntajohtajakokouksessa hyväksyttiin MAL4-sopimuksen viimeisille vai-
heille päivitetty aikataulu. Siinä olennaista on luonnosvaiheen sopimuk-
sen lähettäminen kunnanhallitusten kommentoitavaksi ennen lopullista 
seutuhallituksen esitystä.  
 
MAL4-neuvottelussa 11.10. on todettu, että käsittelyaikataulut tulevat 
edelleen venymään valtion valmistelu- ja käsittelyvaiheista johtuen. 
Uusi aikataulu jäsenkuntien kommenteille ja hyväksymiskäsittelyille esi-
tetään seuraavasti:  
 
Sopimusluonnos: 

Masto- ja liikennejärjestelmätyöryhmä 18.9. 
Valtion ja seudun neuvotteluryhmä 11.10. 
Kuntajohtajakokous 22.10. 
Seutuhallitus 30.10. 
Seutufoorumi 31.10. 
Valtion ja seudun neuvotteluryhmä 15.11 
Kunnanhallitusten kommentit 18.11-5.12 
 

Sopimusehdotus: 
Kuntajohtajakokous 13.12 
Seutuhallitus 18.12. 
 

Hyväksymiskäsittely/allekirjoitusversio:  
Kuntien hallitukset tammikuu 2020 
Kuntien valtuustot tammi-helmikuu 2020 

 
Tiivistelmä MAL-neuvottelusta 11.10. 
 
Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru ja seutusuunnittelupäällikkö 
Kaisu Kuusela 15.10. 
 
Neuvotteluissa 11.10 keskityttiin sopimusversion maankäytön ja asumi-
sen toimenpiteisiin, koska liikenne- ja viestintäministeriön edustajat oli-
vat estyneitä saapumaan paikalle.  

 
Merkittävimmät linjaukset maankäytön ja asumisen sopimuskohtiin oli-
vat sopimuksen kohdassa 2. Asuminen ja elinympäristön laatu.  
Tulevalla MAL-sopimuskaudella asuntotuotannon volyymi ja kohtuuhin-
taisen asuntotuotannon osuus pysyvät Rakennesuunnitelman mukai-
sina, mutta vuoden 2020 aikana päivitettävässä Asuntopoliittisessa oh-
jelmassa tulee tavoitella kohtuuhintaisen asuntotuotannon volyymien 
kasvattamista.  
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Kohtuuhintaisen asuntotuotannon määritelmä pysyi seudun esityksen 
mukaisesti laajana. Kohtuuhintaiselle asumiselle osoitettavat tuet täs-
mentyivät, ja sopimukseen kirjattiin ainoastaan MAL-seutuja koskevat 
tukimuodot. Näistä infra-avustus on edelleen merkittävin asuntotuo-
tantoon liittyvä tuki. Lisäksi tavallisille 40- vuotiselle korkotukivuokra-
asunnoille maksetaan käynnistysavustus. Kuntajohtajat evästivät 22.10 
neuvottelijoita käynnistystuen suuruudesta, mikä näkyy sopimusversi-
ossa.  Huomionarvoista on myös, että valtio-omisteinen A-Kruunu laa-
jentaa toimintaansa seudulle. 
 
Sopimuskohdan 2.2. Asuntopolitiikan ja maankäytön toimenpiteisiin kir-
jattiin muutoksia lähinnä Asunnottomuuden ehkäisyyn. Tähän lisättiin 
maininta hallitusohjelman mukaisesta asunnottomuuden ehkäisyohjel-
masta, johon pääsevät mukaan kunnat, joilla asunnottomuutta eniten 
esiintyy.  

 
Liikenneteemaan liittyen neuvottelussa tuotiin esille MAL-sopimukseen 
liittyvää käsittelyä ja sen aikatauluja valtion liikennehallinnon organisaa-
tioissa. Väylä ja Traficom ovat saaneet toimeksiannon arvioida kaikkien 
MAL-seutujen sopimusluonnosten toimenpiteitä mm. vaikuttavuuden 
näkökulmasta, joita hyödynnetään mm. ministeri Marinin evästyksessä 
24.10 ministerivaliokunnan talouspoliittiseen neuvotteluun 29.10. Neu-
votteluiden odotetaan linjaavan pääpiirteet valtion osallistumisen MAL-
seutujen liikennehankkeiden toteuttamiseen.  
 
Seuraavassa MAL-sopimusneuvottelussa 15.11 käsitellään erityisesti lii-
kennettä koskevia sopimuskohtia. Valtion taholta on tuotu esille, että 
seudun on hyvä edelleen priorisoida sopimusluonnoksessa esillä olevia 
toimenpiteitä. Toimenpiteet on seutuyhteistyössä kaikki tunnistettu 
tärkeiksi, mutta niistä on edelleen tunnistettavissa keskeisimpiä MAL-
sopimuksella edistettäviä hankkeita.  
 
Neuvottelussa syntynyttä tulosta käsiteltiin kuntajohtajakokouksessa 
22.10, joka esitti sopimusasiakirjaan tarpeelliseksi nähtyjä muutosehdo-
tuksia. Kuntajohtajat evästivät lisäksi neuvottelijoita myös liikenteen 
toimenpiteiden priorisoinnista. Kuntajohtajakokouksen esittämät muu-
tokset ja priorisointi näkyvät liitteenä olevassa sopimusversiossa.  

 
Mikko Nurminen ja Päivi Nurminen selostavat asiaa kokouksessa. 
 
Seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela ja liikennejärjestelmäpäällikkö 
Tapani Touru on kutsuttu kokoukseen. 
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Liitteet:  
 
- MAL4-sopimus/versio 23.10.2019 

Seutuhallitus 30.10.2019 
Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä tilannekatsauksen tiedoksi, 
 
hyväksyä MAL-sopimuksen tarkennetun aikataulun ja työvaiheet, 
 
että neuvottelutuloksen 15.11 mukainen sopimusluonnos lähetetään 
virkavalmisteluna kuntiin kommentoitavaksi 18.11-5.12 ja 

 
että seutuhallituksen nimeämä kaupunkiseudun valmisteluryhmä vii-
meistelee sopimusehdotuksen kuntajohtajien ja seutuhallituksen pää-
töskäsittelyyn joulukuussa. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin.  
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 

puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi


TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 
Seutuhallitus pöytäkirja 9/2019 30.10.2019 
 

18/28 

129 § OHJAAVA SISÄLTÖKESKUSTELU VUODEN 2020 TOIMINNAN SUUNNITTELUUN 
9.40-10.05 (25 min) 

 
Seutujohtaja Nurminen ja seutusihteeri Pohjonen  
 
Taustaa 
Perussäännön mukaan kuntayhtymä huolehtii 
1. seutustrategiassa kuntayhtymälle asetetuista tehtävistä 
2. kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteis-

toiminnan kehittämisestä 
3. yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta 
4. jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta  
5. aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan 
6. muista yhteisesti sovittavista seutuyhteistyöhön liittyvistä tehtä-

vistä. 
 

Käytännön toimintana kuntayhtymä kehittää yhteisiä ratkaisuja kau-
punkiseudun ja kuntien hyödyksi, ylläpitää seudullisia yhteistyö- ja pää-
töksentekorakenteita, valmistelee asiat seutuhallituksen päätettäväksi 
ja edelleen kuntien hyväksyttäväksi sekä seuraa yhteistyöasioiden to-
teutumista.  
 
Seutuyhteistyön vuositavoitteet hyväksytään kuntayhtymän talousarvi-
ossa. Pidemmän aikavälin tavoitteet on kirjattu seutustrategiaan ja sen 
toteutusohjelmaan. Lisäksi työskentelyä ohjaavat rakennesuunnitelma 
2040 ja MAL-sopimus ja hyvinvointiympäristön kehittämisohjelma. 
Työskentelyssä jatketaan seututyöryhmien välistä yhteistyötä poikkihal-
linnollisissa teemoissa.  

 
Aihioita vuoden 2020 toiminnan suunnitteluun 

 
HYVINVOINTIPALVELUT 
• Älykäs ja helppo asiointi 

– Jatketaan tilojen hallintaan ja varaamiseen tarkoitetun seu-
dullisen sovelluksen kehittämistä ja liitetään hakuprosessin 
ja -käytäntöjen kehittäminen osaksi työtä. 

– Käynnistetään esi- ja alkuopetuksen seudullisesti yhtenäi-
semmän kokonaisuuden rakentaminen. Työssä huomioidaan 
kaksivuotisen esiopetuksen mahdollisuus. 

• Hyvinvoivat kuntalaiset 
– Laajennetaan segregaatiokehityksen ennaltaehkäisyä ja seu-

rantaa tukeva työväline, hyvinvointi-indeksi, seudulliseksi.  
– Laaditaan SeutuLiike -ohjelman jatkoksi arkiliikkumisen edis-

tämisen toimenpidesuunnitelma.  
– Jatketaan seutuvertailun kehitystyötä esiopetuksessa ja 

käynnistetään lukiokoulutuksen seutuvertailun kehitystyö. 
– Jatketaan seutureittien ja virkistysalueiden kehittämistyötä. 
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INFRAPALVELUT  
• Lakeland Tampereenseutu 

- Jatketaan kehittämisohjelman toimeenpanoa ja satamayh-
teistyön syventämistä tuottamalla esitys satamainfran kehit-
tämisen vaihtoehtoisista toimintamalleista. 

 
• Hiilineutraali Tampereenseutu 2030 

- Tuetaan jäsenkuntia kuntakohtaisten tiekarttojen käyttöön-
otossa seudullisen tiekarttamallin pohjalta.  

- Kartoitetaan seudullinen hiilinielupotentiaali  
- Otetaan käyttöön yhdyskuntarakenteen päästövaikutusten 

arviointityökalu 
- Luodaan seudulliset kestävät hankintaperiaatteet 
- Edistetään maamassakoordinaation seudullisen toiminta-

mallin käynnistymistä.   
- Toteutetaan paikkatietopohjainen kysely seudun asukkaille 

rakennetun ympäristön koetusta hyvinvoinnista 
 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄ  
• Huolehditaan MAL4-sopimuksen hankkeiden edistämisestä ja koor-

dinoinnista 
– MAL-rahoituskohteiden valinta 
– Isojen hankkeiden tilannekuva ja kytkennät  

• Edistetään MAL4-sopimuksen toimeenpanoa ja seudullisten selvi-
tysten toteutumista  

– Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2.0  
– Joukkoliikennejärjestelmän keskipitkä aikajänne (junat, rati-

kat, bussit, solmut, rahoitus)  
– Liikkumisen ohjauksen seutusuunnitelma 
– Digin, teknologian ja palveluiden kehittämisohjelma 
– Logistiikan kehittämiskuva 
– Henkilöliikennetutkimukseen 2021 valmistautuminen 

• Vaikutetaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja 
raideyhteyksiin 

• Osallistutaan rakennesuunnitelman päivittäminen (edellä olevien 
pohjalta) 

 
MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN  
• Päivitetään asuntopoliittisen ohjelma  

- väestösuunnitteen tarkistus 
- kohtuuhintaisen asuntotuotannon päivitys 
- segregaation hallinta  
- asuntomarkkinoiden hallintakeinot 
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• Käynnistetään rakennesuunnitelman päivittäminen huomioiden 
asuntopoliittisen ohjelman ja joukkoliikennejärjestelmän keskeiset 
linjaukset sekä mm. keskustat, työpaikka-alueet, virkistysverkko 
sekä rakenteen energiatehokkuus 

  
• Huolehditaan MAL4-sopimuksen toteuttamisen ohjelmoinnista/toi-

meenpanosuunnitelman laadinnasta sekä 2020 toimenpiteistä ja 
seurannasta.  

 
SEUTUYHTEISTYÖN YLEISET  
 
• seutustrategian arviointi 
• edunvalvontatyö 
• viestinnän ja vaikuttavuuden kehittäminen  
• henkilöstön/työhyvinvoinnin kehittäminen 
• seututietotuotannon kehittäminen  

 
Vuoden 2020 työskentelyssä painotetaan tehtyjen seudullisten suunni-
telmien, periaatteiden, käytäntöjen ym. jalkauttamisen ja vaikuttavuu-
den seurantaa kunnissa.  

 
 

Seutuyhteistyön rahoitus vuodelle 2020 
 
Seutuhallitus lähetti kesäkuun kokouksestaan kuntiin lausunnolle ta-
lousarvioraamin, joka perustui nollakasvulle ja jäsenkuntien entisen 
suuruisille maksuosuuksille. Saatujen lausuntojen mukaan seutuyhteis-
työn perusresursseja uhkaa runsaan 16 000 euron vähennys Tampereen 
kaupungin säästötavoitteen johdosta. Huomattavaa on, että jo aiemmin 
seutuyhteistyön reaaliset resurssit ovat vähentyneet nollapohjaisen 
budjetoinnista johtuen. Rahoituspäätöstä tehtäessä on huomioitava, 
että vuoden 2020 ns. pakolliset menot kasvavat tukipalveluista (mm. 
Monetra, tietohallinto) ja yleisestä palkkaratkaisusta johtuen. Tampe-
reen kaupungin ohje kulujen yleisestä korotusvarasta on +1,2 %. 
 
Rahoituksen lopullinen määrä varmistuu, kun tiedetään vastaavien 
säästötavoitteiden toteutumisesta Business Tampereen ja Pirkanmaan 
liiton osalta. Kuntayhtymän vähäisten resurssien osalta on tärkeää, että 
seutuyhteistyöhön kohdistettu Tampereen kaupungin säästötavoite to-
teutuu oikeudenmukaisesti myös Business Tampereen ja Pirkanmaan 
liiton osalta.  
 
Seutuhallitus 30.10.2019 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 
Seutuhallitus päättää 
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käydä ohjaavan keskustelun seutuyhteistyön tavoitteista vuodelle 2020 
ja 
 
että talousarvio 2020 valmistellaan hyväksyttäväksi 27.11. seutuhalli-
tuksessa ja joulukuun yhtymäkokouksessa.  
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 

puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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130 § TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2019 
10.05-10.10 

Seutusihteeri Pohjonen  
 
Yhtymäkokouksen päätöksen mukaan toiminnallisten tavoitteiden to-
teutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden 
aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toi-
mitetaan talousraportti ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8. Lopullinen raportointi 
tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.  
 
Yleiskatsaus toimintaan ja tavoitteiden toteutumaan 
 
Talousarvion 2019 toiminnalliset tavoitteet on asetettu seutustrategian 
mukaisesti kolmelle pääviestille: lisää kilpailukykyä, kasvulle kestävä ra-
kenne ja hyvinvoiva yhteisö. 
 
Lisää kilpailukykyä  
Kuntayhtymä on monipuolistanut maankäytön, asumisen ja liikenteen 
suunnittelumenettelyä, jolla tähdätään kestävään kasvun ja kilpailuky-
vyn lisäämiseen.  
 
Maankäytön kilpailukykyä edistäviä keinoja (mm. Rahaton seutu) on tu-
ettu jatkamalla elinkeinopolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun vuorovai-
kutusta laatimalla elinkeinoalueiden kehityksen seuranta yritysten si-
joittumisen ja kasvun tukemiseen. Myös syksyllä valmistuva keskustaba-
rometri antaa välineitä kilpailukyvyn edistämiseen. 
 
Raideliikennettä on edistetty merkittävästi koko vuoden ajan. Elinkei-
noelämän kuljetusten ja työpaikkojen sijoittumisen tarpeita liikennejär-
jestelmän kehittämiseen on tarkasteltu.  
 
Edunvalvonnan tavoitteita kirkastettiin ja edunvalvonta työtä on edel-
leen kehitetty kumppaneiden kanssa. Ensimmäinen yhteinen edunval-
vonta foorumi toteutettiin yhdessä kumppaneiden kanssa. 
 
Kasvulle kestävä rakenne 
MAL4-sopimukseen tähtäävä valmisteluprosessi on leimannut alkuvuo-
den työskentelyä. Uudistetun ja monipuolisen suunnittelun lisäksi on 
toteutettu päättäjiä ja kuntia sitouttavat asuntopoliittisen keskustelun 
avaustilaisuus ja seutuhallituksen ja kunnallishallitusten työpaja MAL4-
tavoitteista. MAL4-valmisteluprosessi on tuottanut merkittävästi tieto-
aineistoja mm. valittavien toimenpiteiden vaikuttavuudesta sekä raken-
nesuunnitelman päivitystyön tueksi. 
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Ilmastotyö on edennyt. Kaupunkiseudun kunnat ovat mm. liittyneet 
HINKU-foorumiin ja hiilineutraali kaupunkiseutu 2030 -tavoitteen to-
teuttamiseksi on valmisteltu ilmastotyön mallitiekarttaa, joka valmistuu 
syksyn aikana kuntien hyödynnettäväksi. 
 
Satamapalveluiden kehittäminen on jatkunut Lakeland NäsiPyhä -ohjel-
man mukaisesti. Tavoitteellisen liiketoimintamallin arviointi käynnistyy 
syksyllä. 
 
Hyvinvoiva yhteisö 
Hyvinvointia edistävien verkostojen ja yhteisten palveluiden kehittämi-
nen on edennyt. Virkistysalueiden ja -reittien nykytilakuvaus on valmis-
tunut ja syksyllä valmistuu toimenpidesuunnitelma kuntien hyödynnet-
täväksi. Seutumuseokokeilun arviointi on valmistunut ja kunnat tekevät 
päätökset jatkosta syksyn kuluessa. Seutuvaraamo -digipalvelun kehittämi-
sessä on siirrytty kehitysvaiheeseen. Alkuvuodesta on selvitetty kuntien käyt-
tövuorojen hakuprosesseja ja tavoitteena on käynnistää loppusyksyn aikana 
tilojen täytön ja käytön yhteisten mittareiden luominen. 
 
HypaInfra-ohjelmaa on toteutettu kehittämällä tietopohjaa ja strategi-
sen hyvinvointijohtamisen välineitä. Myös Seutuliikkeen toimenpitein 
toteutetaan HypaInfra -ohjelmaa. 
 
Perhepäivähoidon palveluseteliselvitys, 5-vuotiaiden maksuttoman esi-
opetuksen selvitys ovat valmistuneet. Lukiokoulutuksen nykytilakartoi-
tus valmistuu alkusyksystä.  
 
Yhteenveto toiminnan toteutumisesta 
Kuntayhtymän toiminta on toteutumassa hyvin, talousarvion ja seutu-
hallituksen päätösten mukaisena. Kaikkiaan yhtymäkokous on asettanut 
vuodelle 2019 20 toiminnallista tavoitetta, joista 18 on toteutunut tai 
on toteutumassa pääosin vuoden loppuun mennessä. Tavoitekohtainen 
raportointi on esitetty liitteessä. 
 
Talouden toteutuminen ja tuloslaskelmataulukko 
 
Seutuyksikkö 
Talousarvioraportti 1.1.–31.8.2019 näyttää 67 900 euron ylijäämää, 
joka kertyy seutuyksikön tehtäväkokonaisuudesta. Kuntien maksuosuu-
det on jaksotettu todellisen ajanjakson mukaan ja ne ovat toteutuneet 
100 %:sti. Jaksotetut menot ovat toteutuneet 90 %:sti, koska jotkut lisä-
osaamisen ostot käynnistyvät vasta alkusyksystä. Ennusteen mukaan 
talous toteutuu tasapainoisena vuoden loppuun mennessä.  
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MAL-verkosto 
Tuotot ajanjaksolle 1.1.–31.8.2019 on huomioitu toteutuneiden meno-
jen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston tulot ja menot ovat toteutu-
neet 114 %:sti. MAL-verkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien 
maksuosuuksiin eikä kuntayhtymän kokonaistuloksen muodostumiseen.  
 

 JAKSOTETTU 1.1.-31.8.2019  ENNUSTE  TA 
SEUTUYKSIKKÖ  TA  TOT TOT %  1.1.-31.12.  2019 
Myyntitulot/kun-
nat 687 870,00 687 870,00 100,0  1 031 800,00  1 031 800,00 
Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0  0,00  0,00 
Tulot yht. 687 870,00 687 870,00 100,0  1 031 800,00  1 031 800,00 
Palkat ja palkkiot 332 870,00 336 853,00 101,2  512 016,60  499 300,00 
Sivukulut 56 130,00 60 799,00 108,3  91 203,90  84 200,00 
Palvelujen ostot 257 800,00 194 762,00 75,5  356 643,00  386 700,00 
Vuokrat 31 400,00 32 286,00 102,8  48 429,00  47 100,00 
Tarv., yms. 5 670,00 7 581,00 133,7  11 364,80  8 500,00 
Kaluston hankinta 4 000,00 0,00 0,0  0,00  6 000,00 
Menot yht. 687 870,00 632 281,00 91,9   1 019 657,30   1 031 800,00 
 + yli /- alijäämä 0,00 55 589,00 8,08  12 142,70  0,00 
MAL-verkosto        
Myyntitulot/alueet 151 200,00 172 822,00 114,3  259 233,00  226 800,00 
Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0  0,00  0,00 
Tulot yht. 151 200,00 172 822,00 114,3  259 233,00  226 800,00 
Palkat ja palkkiot 79 270,00 94 557,00 119,3  141 829,50  118 900,00 
Sivukulut 14 070,00 18 600,00 132,2  27 893,40  21 100,00 
Palvelujen ostot 46 330,00 44 015,00 95,0  66 027,30  69 500,00 
Vuokrat 10 130,00 14 582,00 143,9  21 880,20  15 200,00 
Tarv., yms. 1 400,00 1 068,00 76,3  1 602,00  2 100,00 
Kaluston hankinta 0,00 0,00 0,0  0,00  0,00 
Menot yht. 151 200,00 172 822,00 114,3   259 233,00   226 800,00 
 + yli /- alijäämä 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 
KY YHTEENSÄ         
Myyntitulot 839 070,00 860 692,00 102,6  1 291 032,90  1 258 600,00 
Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0  0,00  0,00 
Tulot yht. 839 070,00 860 692,00 102,6  1 291 032,90  1 258 600,00 
Palkat ja palkkiot 412 130,00 431 410,00 104,7  647 120,20  618 200,00 
Sivukulut 70 200,00 79 399,00 113,1  119 098,50  105 300,00 
Palvelujen ostot 304 130,00 238 777,00 78,5  358 169,40  456 200,00 
Vuokrat 41 530,00 46 868,00 112,9  70 307,60  62 300,00 
Tarv., yms. 7 050,00 8 649,00 122,7  13 004,20  10 600,00 
Kaluston hankinta 4 000,00 0,00 0,0  0,00  6 000,00 
Menot yht. 839 040,00 805 103,00 96,0   1 278 890,30   1 258 600,00 
 + yli /- alijäämä 30,00 55 589,00   12 142,60  0,00 
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Liite: 
- Toiminnallisten tavoitteiden raportointi 1.1.-31.8.2019 

 
Seutuhallitus 30.10.2019 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää  
 
merkitä asian tiedoksi. 
 

Päätös.  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 

puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
 
 
  

mailto:etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi
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131 § SEUTUHALLITUKSEN JOULUKOKOUS 
10.10 
 

Seutuhallituksen joulukuun kokous esitetään pidettäväksi keskiviikkona 
18.12. klo 16.00 Lillan Hotel Café Butikin kokoustilassa (Kurjentaival 35). 
Kokouksen päätteeksi tarjolla buffetruokailu. 
 
Ruokailun jälkeen seutuhallitukselle on varattu liput Sorin Sirkuksen klo 
18.00 joulunäytökseen. Sorin Sirkuksen perinteinen joulushow on tänä 
vuonna Soriferia, joka vie huimiin seikkailuihin aavikolle ja villiin län-
teen.  
 
Seutuhallitus 25.9.2019 

Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen 
 

Seutuhallitus päättää  
 
joulukuun kokouksen järjestämisestä kokouksessa annettavasta esityk-
sestä. 

 
Päätös.  Joulukuun kokousjärjestelyt valmistellaan uudelleen. 
 
 
Tiedoksi.   
Lisätietoja.  seutusihteeri Juhani Pohjonen 
  puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 
  

https://www.sorinsirkus.fi/soriferia/
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132 § SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 
10.15 

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  
17.9.-22.10.2019 asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. 
 
Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. 
 
Liite: 
- Koonti seutujohtajan päätöksistä  
 
Seutuhallitus 30.10.2019 

Päätösehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Lyly: 
 

Seutuhallitus päättää 
 
merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset 17.9.-22.10.2019 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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133 § 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.  
Kaupunkiseutubarometri 
MAL4-sopimus, tilannekatsaus 
Talousarvion 2020 sisältökeskustelu 
Seudulliset kustannusvertailut 
 
31.10. ILTAPÄIVÄ, SEUTUFOORUMI 
 
27.11.  
TA 2020-päätöskäsittely 
Saavutettavuusohjelman tavoitteet ja toimenpidesuunnitelma 
Hiilineutraali Tampereen seutu 2040, tiekartta 
Lukioselvitys 
Varhaiskasvatuksen selvitys 
 
18.12. 
MAL4-sopimus 
 
Vuoden 2020 kokoukset keskiviikkoisin klo 8.15-10.15 
 
29.1., 4.3., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 26.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 16.12. 
 
SEUTUHALLITUKSEN MATKA HELSINKIIN JÄRJESTETÄÄN 23.5.2019, 
jonka yhteydessä pidetään myös normaali kokous. 
 
 
 

134 § MUUT ASIAT 
 

Ei ollut. 
 
135 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20 
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